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Sobre esse que vos fala

● Formação: 
– Graduação: Ciência da Computação (UFPE)
– Pós: Criptografia e Segurança de Redes (UFF)

– Mestrado: Tecnologias da Geo informação (UFPE)

● Atuação profissional:
– Analista de Redes – SERPRO

– Automação – MediaTeam

– Professor – FG (Graduação) , Unibratec

● Certificações
– LPIC-3, RHCE, ITILv3 Foundations

● Especialidades: 
– Desenvolvimento de backends e software embarcado, Sistemas 

operacionais abertos e automação não convencional.



  

A arte da guerra nos ensina a não confiar na 
probabilidade de o inimigo não está vindo,

mas na nossa própria prontidão para recebê-lo;
 

Não é sobre a possibilidade de ele não atacar,
mas sim no fato de que fizemos a nossa posição 

inatacável.

A arte da Guerra, Sun Tzu



  

Ementa

Conceitos principais de Segurança da 
Informação. A tríade pessoas, processos e 

tecnologia na segurança da informação. O ciclo 
de segurança. Ameaças mais comuns a 

segurança. Principais tipos de ataques a rede. 
Principais técnicas de mitigação. Estudo e 

Implementação das ACLs (Access Control 
Lists). Implementando serviços de Segurança em 

Redes.



  

Ferramentas para aula de Hoje

● Packet Tracer 6.3

http://www.boscojr.com/possegredes/labacl.zip



  

Ferramentas para a aula de Hoje

● Ambiente configurado no VirtualBox

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

192.168.0.10
192.168.0.1

Bridge
Rede LAB

Internet

HOST

Servidor
www
(clone

Centos)

192.168.0.11



  

Firewall



  

Firewall

● Um ponto de controle que interconecta redes 
com diferentes níveis de segurança

● Implica em restrições nos serviços de rede
– Somente tráfego autorizado é permitido

● Auditoria e controle de acesso
– Pode implementar alarmes para comportamento 

anormal

● É imune à penetração
● Implementa a chamada defesa perimetral



  

Firewall

Uma vez o perímetro comprometido o firewall 
perde sua eficácia.



  

Quantos níveis de segurança? 

● Internet;
● Rede Administrativa (Funcionários);
● Rede de Servidores de intranet;
● Rede de Servidores de internet;
● Rede Laboratórios (Uma para cada?);
● Rede Wifi Alunos;
● Rede Wifi Empregados;
● Rede Wifi Equipamentos Corporativos.



  

Internet

LABS
Servidores Intra Servidores InterRede Adm

Wifi Alunos

Wifi Empregados

Wifi Corporativa
LAN
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Tipos de Firewall

● A classificação é feita de acordo com a camada 
do protocolo Filtrado;

● Filtro de Pacotes (IP e TCP);
● Firewall de estados (statefull firewall);
● Circuit Gateways (Proxys de Camada TCP);
● Gateways de Aplicação (Camada 7);



  

Filtro de Pacotes

REDE PRIVADA

REDE
PÚBLICA



  

Filtros de Pacotes

● O mais simples tipo de firewall

● Usa informações do protocolo TCP/IP:

– IP de origem e destino, Protocolo/Next Header 
(TCP, UDP, ICMP, etc). Portas TCP or UDP & de 
origem e destino, Flags TCP (SYN, ACK, FIN, RST, 
PSH, etc), Tipo de mensagem ICMP

● Examplo: DNS usa porta 53

– Nenhum pacote deve chegar na porta 53 exceto de 
clientes conhecidos (confiáveis);



  

Filtros de Pacotes
Implementação

● Começar pela política de segurança;
● Definir as regras elencando o tráfego (fluxos) permitido 

em termos de “linguagem natural” com base no campos 
do cabeçalho dos pacotes.

● Reescrever as regras em sintaxe suportadas pelo 
fornecedor do equipamento de firewall

● Regras gerais - mínimo privilégio
● Tudo o que não é expressamente permitido é proibido
● Se você não precisa elimine

● Primeiro as regras específicas depois as gerais



  

Exemplos
● Errado

● Certo
Origem Porta Origem Destino Porta Destino Ação

192.168.0.1 any 10.0.0.1 5432 Permit

any any any 80 Permit

any any any any Deny

Origem Porta Origem Destino Porta Destino Ação

any any any any Deny

192.168.0.1 any 10.0.0.1 5432 Permit

any any any 80 Permit



  

Filtros de Pacotes
Exemplo

● Politica: Não é permitido aos desktops 
resolver nomes em servidores da internet.

● Regra (Hi-level):
– Ação: Bloquear

– Origem: Toda a rede de desktops

– Destino: Internet 
● Portas de destino: 53

● Regra no Dispositivo Firewall (Low-Level)



  

Numeração das Portas

● Portas de aplicações servidoras são < 1024;
● Portas de aplicações clientes são > 1023 e são atribuidas 

de forma aleatória pelo SO;
● Atribuições das Portas (IANA - Internet Assigned Numbers 

Authority):
– FTP (20,21), Telnet(23), HTTP(80), HTTPS (443)

● As portas maiores que 1023 devem está permitidas no 
firewall para conexão dos clientes:
– Limitação para filtragem de pacotes 'simples'.

● Solução: Filtragem de Pacotes Baseada em estados



  

Exemplo

Rede
Privada Rede Pública

End. Destino: Todos 
porta destino 80

Permitir

End. Destino: Rede Privada
porta destino: indefinida



  

Exemplo

Rede
Privada Rede Pública

End. Destino: Todos 
porta destino 80

End. Destino: Rede Privada
porta origem: 80



  

Qual o Tráfego que deve sair da 
rede?

● Http/Https?
● DNS
● Ftp?
● Snmp?
● Imap/Pop3?
● Skype/Zap/Telegram?



  

Firewall de estados
(Stateful)

● O firewall tradicionais não examinam o contexto dos pacotes
– O pacote que entra em para uma rede que não tem serviço exposto 

deve necessariamente ser resposta de um pacote de requisição.

● Firewalls de Estado mapeiam as conexões e permitem criar 
regras de filtragem observando TAMBÉM esse parâmetro.

● Desta forma é possível filtrar pacotes “falsos” que não se 
encaixam em nenhum contexto.

● A RFC 793 estabelece 11 estados possível para uma conexão: 
“LISTEN, SYN-SENT, SYN-RECEIVED,   ESTABLISHED, FIN-
WAIT-1, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-ACK,   
TIME-WAIT, and the fictional state CLOSED”



  

Estabelecimento de uma conexão 
TCP

Fonte: Inside Network Perimeter Security



  

Finalização de uma Conexão TCP

Fonte: Inside Network Perimeter Security



  

Firewall de Estados



  

Estudo de Caso: CISCO ACL

● As lista de controle de acesso dos roteadores Cisco é 
usada para controlar o acesso através de uma lista de 
condições que precisam ser atendidas.

● O roteador poderá encaminhar ou bloquear pacotes de 
acordo com as condições. Estas condições incluem:
– Endereço de Origem;

– Endereço de Destino;

– O protocolo usado;

– Tipos de Mensagens ICMP;

– Portas de origem/destino TCP/UDP.

Baseado no material do Prof: Roberto Mendonça



  

Tipos de ACL

● Padrão;
● Estendida e
● Nomeada.
● Outros tipos:

– Reflexiva (http://brainwork.com.br/2009/07/28/acl-reflexiva/)
– Dinâmica (

http://viniciusbueno.com.br/cisco-acls-dinamicas/)
– ACLs baseadas em tempo

http://viniciusbueno.com.br/cisco-acls-dinamicas/


  

Desenho do LAB



  

Processamento da ACL

Pacote
IP

Logica de
Roteamento

ACL de 
Saída

ACL de 
Entrada

Pacote
IP

Permit

Deny Deny

Permit

Interface
de entrada

Interface
de saída

ROTEADOR



  

Processamento das Regras

● As regras sempre são comparadas linha a linha, 
sempre comparando a linha 1, depois a 2 e assim por 
diante.

● No momento em que uma das regras aplicar-se ao 
pacote, as outras (caso existam) não serão nem 
testadas.

● Existe um “Deny” implícito no final das linhas da 
lista de acesso.



  

Observações

● Só é possível atribuir listas de controle de acesso por 
interface, por protocolo ou por direção.

● Caso sejam feitas novas inclusões após a estruturação das 
listas estas serão acrescentadas ao final da atual ACL.

● Se você tentar remover uma entrada na lista de acesso 
toda lista será removida.

● A lista de acesso não terá função até que ela seja aplicada 
a uma interface.

● Estruture suas listas de acesso de forma que os testes 
mais específicos fiquem no topo da lista.



  

ACL: Direções

● Inbound: aplica a lista de acesso aos pacotes que 
chegam à interface que está sendo configurada.

● Outbound: aplica a lista de acesso aos pacotes que 
saem da interface que está sendo configurada. É a 
direção default.



  

Tipos de ACL's

Protocolo Intervalo Utilizado Descrição

IP Padrão 1-99  ou 1300-1999(IOS  
12.0)

Usa somente o IP de Origem do 
pacote para filtragem na rede.

IP Estendido 100-199 ou 2000-2699(IOS 
12.0)

Este tipo de filtro verifica tanto o 
endereço IP de origem quanto o 
de destino , verifica o tipo do 
protocolo(camada 3) e o número 
da porta(camada 4).



  

ACL padrão

● Uma ACL IP padrão pode filtrar o tráfego apenas 
baseado em pacotes IP, através do endereço ou rede 
de origem, tanto na forma nomeada quanto na 
numerada.

L2 Header DataIP TCP/UDP

Source IP Destination IP Protocol



  

ACL Padrão: Configuração

Roteador_A(config)#access-list 30 deny host 192.168.1.200

Número da Lista
(1 – 99)

Número da Lista
(1 – 99)

Tipo de acesso
(deny ou permit)
Tipo de acesso

(deny ou permit)

Host de OrigemHost de Origem



  

Wildcards

● Permite definir um intervalo de máquinas que terão 
acesso ou não em uma ACL.

● Cenário de Exemplo:

– Endereço de rede: 192.168.1.0

– Máscara: 255.255.255.0

– Wildcard Mask: 0.0.0.255

– Implementação:

Roteador_A(config)#access-list 30 deny 192.168.1.0 0.0.0.255



  

Wildcards

Wildcard Mask Versão Binária da Máscara Descrição

0.0.0.0 00000000.00000000. 00000000.00000000 Todo o IP deve combinar

0.0.0.255 00000000.00000000.000000000.11111111 Apenas os primeiros 24 bits 
devem combinar

0.0.255.255 00000000.00000000.11111111.11111111 Apenas os primeiros 16 bits 
devem combinar.

0.255.255.255 00000000.11111111.11111111.11111111 Apenas os primeiros 08 bits 
devem combinar.

255.255.255.255 11111111. 11111111. 11111111. 11111111 Ignore todos, não combinar.

0.0.15.255 00000000.00000000.00001111.11111111 Apenas os primeiros 20 bits 
devem combinar.



  

DireçãoDireção

Não será possível
sair pela interface

Fastethernet 0

Não será possível
sair pela interface

Fastethernet 0

Aplicação de ACL

• Permintido o acesso:

Roteador_A(config)#access-list 30 permit any

Roteador_A(config)#access-list 30 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

 

• Aplicando a lista na interface:

Rt_Seguro(config)#int Fastethernet 0

Rt_Seguro(config-if)#ip access-group 30 out



  

Cenário: ACL Padrão
Propósito: Bloquear todo o tráfego da estação de Larry à rede 192.168.2.0

Em R3:

# en
# conf t
# access-list 1 deny 192.168.0.10  0.0.0.0
# access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255

# interface fastEthernet 0/0
# ip access-group 1 out

OBS.: Coloque a lista de 
acesso sempre próximo 
ao destino.



  

ACL extendida

● A ACL IP estendida permite uma maior variedade de 
opções de filtragem de pacotes IP. É possível filtrar através 
do endereço de origem e destino, protocolos TCP e UDP, 
protocolo ICMP, outros protocolos como RIP, OSPF, EIGRP, 
GRE, pelo estado das conexões das portas TCP, etc.

Miscellanene
ous
Fields

Protocol 
Type

Header
Checksum

Source IP 
Address

Destination IP 
Address

Options TCP, UDP, 
ICMP, IGRP, 
IGMP, ...

IP Header

Variable9 21 4 4



  

ACL padrão x Extendida

Tipo da ACL O que pode ser combinado

Padrão  e Estendida - Endereço IP de Origem
- Porções do endereço IP de origem 
usando uma máscara coringa

Apenas Listas de Acesso Estendidas - Endereço IP de destino
- Porções do endereço IP de destino 
usando uma máscara coringa
- Tipo do protocolo (TCP, UDP, ICMP, 
IGRP, IGMP e outros)
- Porta de origem
- Porta de destino
- IP ToS
- IP Precedence



  

ACL extendida

RT(config)#access-list 101 deny tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 host 192.168.30.1 eq 21 

Número da Lista
(100 – 199)

Número da Lista
(100 – 199)

Tipo de acesso
(deny ou permit)
Tipo de acesso

(deny ou permit)

Rede de OrigemRede de Origem

Protocolo
de Transporte

Protocolo
de Transporte

WM de OrigemWM de Origem

Porta 
de Destino

Porta 
de Destino

Host 
de Destino

Host 
de Destino



  

Exemplos

Comandos O que é combinado

access-list 101 deny ip any host 10.1.1.1 Qualquer IP de origem, com endereço IP de 
destino 10.1.1.1.

access-list 101 deny tcp any gt 1023 host 
10.1.1.1 eq 23

Pacotes com um cabeçalho TCP, qualquer 
IP de origem, com uma porta de origem 
maior que 1023, um IP de destino 10.1.1.1 e 
uma porta de destino igual a 23.

access-list 101 deny tcp any host 10.1.1.1 eq 
23

O mesmo exemplo anterior, mas qualquer 
porta de origem combina, porque o 
parâmetro foi omitido. 

access-list 101 deny tcp any host 10.1.1.1 eq 
telnet

 O mesmo exemplo anterior. A palavra telnet 
é usada ao invés da porta 23.

access-list 101 deny udp 1.0.0.0 
0.255.255.255 lt 1023 any

Um pacote com uma origem na rede 1.0.0.0, 
usando UDP com uma porta de origem 
menor que 1023, com qualquer IP de 
destino.



  

Logs de ACLs

● Para manter registros do número de pacotes permitidos 
ou negados em uma linha da ACL:

● Para incluir informações mais detalhadas de login, 
incluindo o MAC Address de origem e em qual interface o 
pacote foi recebido:

Router(config)#access-list 101 permit ip any any log-input 

Router(config)#access-list 101 deny ip 172.18.0.0 0.0.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255 log 



  

Cenário ACL estendida

Propósito: Bloquear o tráfego de Bob a todos os servidores FTP (Server 1 e Server 2).

# en
# conf t
# access-list 101 deny tcp host 192.168.2.102 192.168.1.0 0.0.0.255 eq ftp
# access-list 101 permit ip any any
# interface fa0/0
# ip access-group 101 in

Em R3:

OBS.: Coloque a lista de 
acesso estendida sempre 
próximo à origem.



  

ACL nomeada
Exemplo

● As ACLs com nomes permitem que as ACLs IP 
padrão e estendidas sejam identificadas com uma 
sequência alfanumérica (nome) em vez da 
representação numérica (1 a 199) atual;

● As ACLs com nomes podem ser usadas para excluir 
entradas individuais de uma ACL específica. Isso 
permite modificar suas ACLs sem excluí-las e depois 
reconfigurá-las;

● As grandes vantagens estão no gerenciamento e 
facilidade na edição.



  

ACL Nomeada
Exemplo

R1(config)# ip access-list extended servidores

R1(config-ext-nacl)# permit tcp host 10.1.1.2 eq www any

R1(config-ext-nacl)# deny udp host 10.1.1.1 10.1.2.0 0.0.0.255

R1(config-ext-nacl)# deny ip 10.1.3.0 0.0.0.255 10.1.2.0 0.0.0.255

R1(config-ext-nacl)# permit ip any any

R1(config-ext-nacl)# exit

R1(config)# Interface g0/0

R1(config-if)# ip access-group servidores out



  

ACL usando números de sequência

● Permite uma lista individual ser deletada apenas 
fazendo referência ao número de sequência;

● Novas listas podem ser adicionadas com um 
número de sequência, informando assim a 
localização da lista junto às demais;

● Novas listas podem ser adicionadas sem um 
número de sequência, com o IOS criando um 
número de sequência e colocando o comando 
no final da ACL.



  

ACL usando número de sequência
Exemplo

R1(config)# ip access-list extend servidores

R1(config-ext-nacl)# permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 any

R1(config-ext-nacl)# permit ip 10.1.2.0 0.0.0.255 any

R1(config-ext-nacl)# permit ip 10.1.3.0 0.0.0.255 any

...

R1# show ip access-lists

10 permit 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.255

20 permit 10.1.2.0, wildcard bits 0.0.0.255

30 permit 10.1.3.0, wildcard bits 0.0.0.255

...

R1(config)# ip access-list extend servidores

R1(config-ext-nacl)# no 20

...

R1# show ip access-lists

10 permit 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.255

30 permit 10.1.3.0, wildcard bits 0.0.0.255

...

R1(config-ext-nacl)# 5 deny ip host 10.1.1.1 any

....

R1# show ip access-list servidores

5 deny 10.1.1.1

10 permit 10.1.1.0, wildcard bits 0.0.0.255

30 permit 10.1.3.0, wildcard bits 0.0.0.255



  

Controlando acesso Telnet e SSH 
com ACL

● O Acesso via Telnet e SSH pelos usuários é feito através 
da interface de linha vty do roteador.

● Você pode usar ACLs para limitar o acesso ao seu 
equipamento via Telnet ou SSH.

● Exemplo:
– R1(config)# access-list 3 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

– R1(config-line)# line vty 0 4

– R1(config-line)# password telpass

– R1(config-line)# login

– R1(config-line)# access-class 3 in



  

Implemente (1,0)
Propósito: Larry não deve acessar a REDE de BOB. As maquinas da rede de BOB não 
devem acessar a rede de Larry. Larry deve ter acesso apenas ao servidor SRV1. As 
maquinas de rede de BOB devem acessar SRV1 e SRV2 apenas na porta 80.



  

DMZ

● Demilitarized zone (zona desmilitarizada)
● Rede de Perímetro
● Uma rede separada onde servidores da 

organização são expostos à uma rede não 
confiável (internet).

● Pode ser implementada através de separação 
física (switch dedicado) ou lógica (VLAN)



  

Arquiteturas de DMZ

● Dual Firewall
– Fronted Firewall

– Backend Firewall

● Single Firewall
– Três interfaces

– Single point of failure



  

NAT

● Network Address Translation
● Feito pelo Firewall (em nível 3)
● Mapeia um espaço de endereçamento (privado) em outro 

(público)
● Permite a tradução (troca) de endereços do pacote que 

atravessa o firewall antes (DNAT) ou depois do roteamento 
do pacote (SNAT)

● Permite que máquinas com endereços IP privados possam 
navegar por redes publicas.

● Não necessário com IPv6.



  

NAT - Conceitos

● Source NAT (SNAT) ou NAT de origem refere-se 
a troca do endereço IP (ou porta) de origem de 
um pacote. É esse tipo de NAT que ocorre 
quanto uma máquina com o IP privado consegue 
enviar pacotes para a rede pública (internet)

● Destination NAT (DNAT) ou NAT de destino 
refere-se a troca do endereço IP (ou porta) de 
destino de um pacote, esse tipo de NAT é 
utilizado na implementação de DMZ's.

Fonte: Stallings (2013)



  

Source NAT

EO: 192.168.0.1

ED: 19.1.0.1

192.168.0.1 IPd: 19.1.0.1

REDE PÚBLICA

EO: 1.0.1.1

ED: 19.1.0.1

192.168.0.254 1.0.1.1

EO: 19.1.0.1

ED: 192.168.0.1

EO: 19.1.0.1

ED: 1.0.1.1



  

Destination NAT

EO: 192.168.0.1

ED: 19.1.0.1

192.168.0.1 IPd: 19.1.0.1

REDE PÚBLICA

EO: 1.0.1.1

ED: 19.1.0.1

192.168.0.254 1.0.1.1

EO: 19.1.0.1

ED: 192.168.0.1

EO: 19.1.0.1

ED: 1.0.1.1



  

Cuidados com o uso de NAT

● Redes muito grandes devem utilizar uma faixa 
de endereços públicos para NAT, pois os 
mecanismos antiDDoS no site remoto pode se 
confundir e bloquear toda a rede.

● Nem todos os protocolos funcionam bem com 
NAT de forma nativa pois exigem conexão fim-
a-fim. Exemplos: FTP (ativo), SIP



  

NAT Estático vs Dinâmico



  

PAT – Port Address Translation

Fonte:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/fwsm/fwsm32/asdm52f/user/guide/asdmug/nat.html



  

Laboratório DNAT

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

192.168.0.10
192.168.0.1

Bridge
Rede LAB

Internet

HOST

Servidor
www
(clone

Centos)

192.168.0.X

Tornar o servidor www acessível a todos na rede do LAB

OBS Clone:
Adaptador 2 desativado

Para descobrir o IP → ifconfig



  

Laboratório DNAT

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

192.168.0.10 192.168.0.1

Bridge
Rede LAB

Internet

HOST

Servidor
www
(clone

Centos)

Tornar o servidor www acessível a todos na rede do LAB

Clone (login root ; senha 123456)
#hostname clone
# service dhcpd stop
# chkconfig dhcpd off
#exit
Login novamente
# service httpd start
# chkconfig httpd start

No XP tente acessar o
IP no navegador!



  

Laboratório DNAT

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

192.168.0.10 192.168.0.1

Bridge
Rede LAB

Internet

HOST

Servidor
www
(clone

Centos)

Tornar o servidor www acessível a todos na rede do LAB

VM Centos Original (login root ; senha 123456)
#hostname gateway
#exit
Login novamente
# iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.X

Use um browser host para acessar o
Servidor exposto através do

IP eth0 do gateway



  

Gateway de Aplicação

● Neste caso o “Firewall” roda as chamadas aplicações 
“PROXY”
– PROXY: Intermédiário;

● Proxies filtram os pacotes que entram e saem através dele;
● Todo tráfego de entrada é destinado ao endereço do Proxy;
● E todo tráfego sai com endereço do proxy*;
● Politica é tratada pela aplicação proxy
● Dois tipos:

– Nível de Aplicação (Gateway):

– Nível TCP (Circuit Level).



  

Gateway de Aplicação



  

Gateway de Aplicação: Filtragem

● A aplicação conhece o protocolo em questão
● Usuário faz a requisição ao proxy*

– Proxy Transparente:

● Proxy valida a requisição ou nega
● As aplicações Proxy entendem um conjunto restrito 

de protocolos:
– Squid/ISA server: HTTP, HTTPS, FTP

– OpenSIP: SIP

● Protocolos personalizados não são suportados:
– Solução: Circuit Gateways



  

Gateway de Aplicação

Network Connection

Telnet 
daemon

SMTP 
daemon

FTP 
daemon

Telnet 
proxy

FTP 
proxy SMTP 

proxy



  

Firewall: Circuit Gateway

● São uma implementação de mais baixo nível de Proxy, faz com 
que não seja mais necessário, nem a aquisição de programas 
cliente proxy especiais, nem a modificação da maneira com 
que os usuários usam os clientes. 

● Com Circuit Gateways, mesmo protocolos que tenham sido 
projetados para o uso de proxy podem ser instalados e usados 
da maneira para a qual eles foram projetados inicialmente. 

● Por exemplo, se um circuit-level gateway é usado com o 
protocolo HTTP da World Wide Web, nenhum servidor Web 
proxy é necessário; o browser cliente pode ser usado 
normalmente, e não configurado para o uso de proxy.



  

Firewall: Circuit Gateway



  

Bastion Host

● Host altamente seguro (blindado);
● Exposto a um ambiente “hostil”;
● Deve ter todos os serviços inuteis 

desabilitados;
● Onde os gateways de aplicação ou circuit 

gateway são exexcutados;
● Prover acesso aos serviços externos;



  

Bastion Host



  

Estudo de Caso: Proxy com SQUID
Evitando uso recreativo da internet



  

O que é o SQUID

● Um software servidor que aceita solicitações de clientes 
(browsers) e as repassa aos servidores apropriados.

● Armazena uma cópia num cache de disco local seu benefício 
só é sentido se o mesmo dado é requisitado várias vezes.

● É um programa proxy HTTP/FTP que faz cache (caching 
proxy), pois armazena os dados visitados. 

● Quais dados?
●  páginas HTML, sons, imagens, arquivos, etc...

● Faz filtragem, mas não pode ser considerado como um sistema 
firewall.

● É o servidor Proxy livre mais utilizado
● É software Livre



  

Passos para configuração

● Habilitar a configuração básica;
● Habilitar para todos da rede interna saiam;
● Bloquear URL específica;
● Habilitar autenticação;
● As configurações são feitas usando no 

arquivo /etc/squid/squid.conf



  

Requisitos de Hardware
Ordem decrescente de Importância
● Velocidade de busca de disco
● Memória RAM
● Throughput de disco sustentável
● Poder de CPU

● Principalmente se for fazer filtro de conteúdo



  

Prática: SQUID como filtro de 
conteúdo

● Laboratório
● Template de Maquina Windows com cliente (rede 

interna)
● Firewall, Gateway e proxy CentOS 

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

192.168.0.10 192.168.0.1/16

Bridge Internet

HOST



  

Prática:
Configuração de ambiente de teste

● Configuração Máquina CentOS
● Configuração no VirtualBox (Rede)

– Adaptador 1: Bridge; Adaptador 2: Rede Interna
● Iniciando serviço

# service squid start
● Definindo o serviço para inicializar junto com a máquina

# chkconfig squid on
● Bloquando a saida via porta 80 e 443

#iptables I FORWARD p tcp s 192.168.0.0/24 –dport 80 j 
DROP

#iptables I FORWARD p tcp s 192.168.0.0/24 –dport 443 j 
DROP



  

Prática:
Configuração de ambiente de teste

● Configuração da máquina XP
● VM com rede interna
● IP 192.168.0.10/255.255.255.0
● Gateway 192.168.0.1
● DNS 8.8.8.8
● Configuração de proxy no IE (browser) IP: 192.168.0.1  

e porta 3128.

– Menu Ferramentas -> opções da internet -> aba 
conexões -> botão configurações da LAN -> ativar a 
opção de proxy.



  

Configuração do Proxy no IE



  

Agora teste o Acesso a um site qualquer apartir 
da máquina Windows.

Tente acessar também um site que não existe
Se você recebeu a mensagem de erro do SQUID a sua configuração está ok

Se você quiser customizar essas mensagens elas estão em:
/usr/share/squid/errors/pt/



  

Configuração

● ACL: identifica um trafego
● Sintaxe: acl nome tipo qualificador
● Tipos de ACL

– src: origem da requisição – qualificador IP/máscara
– dst: destino da requisição – qualificador IP/máscara
– port: Porta de destino – qualificador Porta
– method: metodo de requisição – qualificador: GET, 

POST, etc
– url_regex: combina com expressões regulares

● Qualificador: arquivo com expressões regulares



  

Configuração

● Regra: Libera ou nega um tipo de acesso para uma ACL
● Sintaxe: tipo_de_acesso permissão ACL
● Tipo de acesso (Exemplos)

– http_access
– ftp_acess
– snmp_acess

● Permissão
– Allow ou deny

● Criação de uma regra
● Passo 1: criar a acl: acl localnet 192.168.0.0/16

● Passo 2: criar a regra: http_access allow localnet



  

Configuração

● Liberando rede interna
● Procure a linha e descomente (tirar o #)

– http_access allow localnet
● Salve o arquivo:
● Reinicie:

– squid -k reconfigure
● Teste a Navegação



  

Logs de Acesso

● Os logs de acesso pode ser vistos no arquivo:
● /var/log/squid/access.log
● Verifique

– # sudo tail -f /var/log/squid/access.log

● Formato dos logs:
Timestamp tamanho cliente CACHERESULT metodo url  acesso/ip_servidor tipo/formato

● Verificando o timestamp:
● http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm

http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm


  

Bloqueando URLs

● Crie acl para as urls (url_regex)
● Politica: Permissiva 

– Indica os negados e os demais são permitidos
● Politica: Restritiva

– Indica os permitidos e o resto é negado
● acl negados url_regex i “/etc/squid/blacklist”

● acl permitidos url_regex i “/etc/squid/whitelist”

● Criação da regra (No inicio da seção)
– http_access allow permitidos
– http_access deny negados



  

Proxy Transparente

● Clientes não precisam configurar o browser 
● Squid se encarrega de interceptar os pacotes e 

colocá-los no cache.
● Há mascaramento de IPs. O IP origem do pacote será 

mudado !
● Tipo de setup em que o squid roda na máquina que 

também é o gateway primário (uma possível 
configuração)

● É preciso: 
● configurar Kernel para transparência: redirecionar 

conexões porta 80 para squid
● configurar squid (veja documentação)



  

Proxy Transparente
Configuração Básica

● Configurações no Gateway CentOS
● Redirecionamento da porta:

iptables t nat A PREROUTING s 192.168.0.0/24 p tcp dport 
80 j REDIRECT toport 3128

● Modo transparente (arquivo de configuração)

– Procure por:
http_port 3128

– E subistitua por:

http_port 3128 trasparent



  

Desative o proxy na configuração do IE e tente o 
acesso.



  

Considerações Finais

● Firewall não é a solução para todos os problemas de 
segurança, outras soluções de segurança devem ser 
consideradas

● Firewalls são inúteis contra ataques internos e 
aplicações liberadas (Ataques Laterais) – Solução 
Complementar: IDS/IPS

● Dependendo do número de regras existentes o Firewall 
pode inserir um delay considerável ao analisar um fluxo. 
É mais importante corretude que velocidade?

● A proteção deve está em todas as camadas;
● Os riscos devem ser conhecidos para todas as camadas



  

FIM
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