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Elevação de Privilégios com SUDO



  

Elevação ou Escalação de 
privilégios

● Em segurança da informação  pode ser 
considerada um ataque quando a elevação é 
feita aproveitando-se de uma falha de 
segurança do sistema ou de alguma aplicação.

● Dois tipos de elevação de privilégio
– Horizontal: É conseguido privilégios semelhantes 

ao que o usuário/atacante já tem

– Vertical: O privilégio conseguido é maior do que o 
usuário/atacante já tem. (por exemplo quando se 
escala para o privilégio de um adm do sistema).



  

Elevação de Privilégio com sudo

● Como estabelecer um culpado em uma trilha 
de auditoria, se existirem vários usuários 
compartilhando mesma senha?

● No GNU/Linux só existe um administrador do 
sistema é o usuário root.

● Como garantir a gestão do sistema por vários 
usuários sem compartilhar a senha de root?

● Resposta: sudo
● Questão: O que diferencia o su do sudo?



  

sudo

● Aplicativo de elevação de privilégio presente 
em todas as distribuições GNU/Linux;
– Algumas distros inclusive não ajustam a senha de 

root na instalação, exemplo: Ubuntu

● Permite usuários ordinários obter privilégios de 
outros usuários, para execução de comandos 
específicos ou de um prompt de comando;

● Normalmente usado para que usuários possam 
executar comandos como administrador.



  

sudo

● Configuração: /etc/sudoers
● Editar  configuração com o comando visudo
● Sintaxe:user hostlist = (userlist) commandlist

– Ex1.: root  ALL = (ALL) ALL
● O usuário root vindo de qualquer host poderá se tornar 

qualquer usuário e executar qualquer comando.
– Ex2.: mario ALL = NOPASSWD: /sbin/halt

● O usuário mario vindo de qualquer host poderá 
executar sem pedir senha o comando halt (faça o teste)

– Ex3.: %desliga ALL = NOPASSWD: /sbin/halt
● Funciona para grupos também



  

Cuidados com o sudo

● É um recurso que tem que ser usado com 
muita cautela. 

● Ex. Digamos que a adm de um sistema deu 
permissão para o usuário instalar pacotes via 
rpm. Qual o risco?
– O usuário pode fazer um pacote RPM que nos seu 

Pré ou Pos script possa fazer qualquer coisa, até 
uma rotina que altere o sudoers e dê a esse 
usuário permissão total para executar comandos.



  

Controle de Acesso com PAM



  

PAM - Pluggable authentication 
modules

● Objetivo 
– Separar o desenvolvimento do software de concessão de 

privilégio  a partir do desenvolvimento de esquemas de 
autenticação seguras e apropriadas.

● Como Funciona 
– Através de uma biblioteca de funções que um aplicativo pode 

usar para solicitar que um usuário seja autenticado. Não importa 
se a sua senha é armazenada no arquivo /etc/passwd ou em um 
servidor AD. Quando um programa precisa autenticar um usuário, 
o PAM fornece uma biblioteca que contém as funções para o 
esquema de autenticação adequado. 

● Como esta biblioteca é carregada de forma dinâmica, a 
mudança dos esquemas de autenticação pode ser feita 
simplesmente editando um arquivo de configuração.



  

Vantagens do PAM

● Flexibilidade:  O PAM pode ser configurado para 
negar a certos programas o direito de autenticar os 
usuários, para permitir que apenas determinados 
usuários sejam autenticados, para avisar (gerar logs) 
quando determinados programas tentar autenticar, ou 
mesmo para negar acesso a todos usuários. 

● Controle:  O projeto modular do PAM lhe dá controle 
total sobre a forma como os usuários são 
autenticados.



  

Arquivos de configuração do PAM

● Cada aplicação tem o seu arquivo de 
configuração do pam;

● Esses arquivos ficam no diretório /etc/pam.d e 
normalmente tem o nome da aplicação
– Execute: 

● ls /etc/pam.d
● cat /etc/pam.d/sudo



  

Exemplo de Configuração

● Sintaxe do arquivo:
– type  control  module-path  module-arguments

# PAM configuration for login
  auth       requisite  pam_securetty.so
  auth       required   pam_nologin.so
  auth       required   pam_env.so
  auth       required   pam_unix.so nullok
  account    required   pam_unix.so
  session    required   pam_unix.so
  session    optional   pam_lastlog.so
  password   required   pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8



  

Configuração do Pam

● type: diz ao PAM que tipo de autenticação será usado para este 
módulo. Os módulos do mesmo tipo podem ser "empilhados", o que 
requer que um usuário tenha que satisfazer vários requisitos para ser 
autenticados. PAM reconhece quatro tipos:
– Account: determina se o usuário tem permissão para acessar o 

serviço, se sua senha expirou, etc

– Auth:  determina se o usuário é quem diz ser, geralmente por uma 
senha, mas talvez por um meio mais sofisticado, como a biometria.

– Password:  Fornece um mecanismo para que o usuário altere a sua 
senha.

– Session:   Coisas que devem ser feitas antes e/ou após o usuário ser 
autenticado. Poder incluir coisas como montar/desmontar o diretório 
home do usuário, registrando seu login/logout, e restringir/liberar 
serviços para o usuário.



  

Configuração do Pam

● control:  diz ao PAM o que deve ser feito em caso de 
autenticação por este módulo falhar. PAM reconhece quatro 
tipos de controle:
– Requisite: a não autenticação através deste módulo resulta em 

negação imediata de autenticação.

– Required: A falha também resulta em negação de autenticação, 
embora PAM ainda vai chamar todos os outros módulos listados 
para este serviço antes de negar autenticação.

– Sufficient: Se a autenticação por este módulo for bem sucedida, 
irá conceder PAM de autenticação, mesmo que um módulo 
necessário anterior falhou.

– Optional:  Se este módulo autentica ou não só é significativa se 
ele é o único módulo de seu tipo para este serviço.



  

Configuração do Pam

● module-path: O caminho-módulo PAM diz que módulo 
usar e (opcionalmente) onde encontrá-lo. A maioria das 
configurações usam apenas o nome do módulo. Neste 
caso, o PAM procura os módulos no diretório de módulos 
padrão, normalmente /usr/lib/security ou /lib/security.  

● Module-arguments: são argumentos a serem passados 
para o módulo. Cada módulo tem seus próprios 
argumentos. 
– Ex: o argumento nullok do módulo pam– Ok para 

senhas em branco.



  

Alguns módulos úteis

● Pam_securetty: Somente será permitido login de terminais 
descritos em /etc/securetty.

● Pam_nologin: Se criado o arquivo /etc/nologin todos os 
usuários são impedidos de logar, exceto o root. Útil na 
manutenção de sistemas (Crie este arquivo e tente logar com 
algum usuário comum).

● Pam_cracklib: Usado em passwd. Permite verificar se a senha 
é forte no momento da troca.

● Pam_limits: Permite configurar limites de recurso que o 
usuário pode consumir do SO. Ex Arquivos Abertos, Memória 

● Pam_time: Permite determinar os horários que o usuário pode 
acessar o sistema.

● Pam_access: Permite restringir acessos via rede. Configurado no 
arquivo /etc/security/access.conf



  

Referencias

● Referências:
– http://www.dimap.ufrn.br/~aguiar/Manuais/Servidor/seg-pam.html

– http://linuxtutorial.info/modules.php?
name=Howto&pagename=User-Authentication-
HOWTO/x115.html



  

Registro de Eventos



  

Visão Geral



  

Registro de Eventos

● Auditoria/Conformidade
● Segurança Baseada em Eventos
● BI (Business Inteligence)
● Detecção de Intrusão (Interna/Externa)
● Proteção de dados
● Ediscovery (Busca de dados para uso como 

evidencia em processos judiciais)
● Monitoramento de Banco de Dados



  

Registro de Eventos

● Relatórios
– Automatizados: Gerados automaticamente a partir 

de rotinas e enviados por e-mail.

– On-the-fly: Relatórios gerados a partir de dados 
brutos usando algum script ou linguagem 
específica (SQL). Necessita conhecer o modelo de 
dados (tabelas, campos, relacionamentos).

– Relatórios Customizados: Permite através de 
interface amigável gerar relatórios específicos.



  

Registro de Eventos

● Gerenciamento de eventos
– Monitoramento em Tempo real: permite verificar os 

eventos no momento que ocorrem, normalmente 
usando algum console.

– Alerta: Eventos que precisam de atenção ou 
tratamento devem ser reportados (e-mail, sms,etc.)

– Gerenciamento de Incidentes: Abrir chamados 
automaticamente no sistema de Gestão de TI 
corporativo.



  

Registro de Eventos

● Analise de Logs
– Automática: Feita por software. Pode usar 

estatística e/ou Inteligência artificial
● Classificação, Normalização, Priorização, Agregar e 

Correlacionar
– Interativa (user driven)

● Busca, Investigação, visualização, Analisar tendencias 
(trending), Mineração de dados,



  

Registro de Eventos

● Gerenciamento
– Armazenamento

– Arquivamento (Backup e Recuperação)

– Guarda Segura

● Fontes de Eventos
– Dispostivos, Sistemas, Auditoria, SGBD, Aplicação



  

Boas práticas

● Coletar logs de todas as fontes, seja do Windows 
events, syslog, banco de dados ou aplicações (requer 
espaço de armazenamento)

● Organizar os logs de forma centralizada, escalável e 
segura.

● Permitir pesquisas rapidas, flexiveis em todos os logs.
● Arquivamento de logs automáticos e  recuperação 

para longo prazo de retenção.
● Pesquisar e recuperar logs arquivados em tempo 

hábil.



  

Ferramentas da Plataforma Aberta

● Logger:  Permite a aplicação enviar logs para o 
sistema.

● Logrotate: Cuida do rotacionamento dos logs.
● Logwatch:  Permite disparar programas a partir de 

entradas detectadas no log
● Rsyslog: Faz o registros dos eventos enviados pelos 

diferentes sistemas para o arquivo de log.



  

Logger

● Permite scripts gerar logs
● Sintaxe:

– Logger -p facility.criticidade -t etiqueta MENSAGEM

● Exemplo:
– Logger -p local0.warn -t TESTE “mensagem aqui”



  

Centralizando logs com o Rsyslog

● O foco na segurança e confiabilidade; 
● Protocolos TCP, SSL e TLS;
● Suporte a armazenamento em banco de dados

– Ex: MySQL, PostgreSQL, Oracle,... 
● Envio de e-mails de alerta
● Formatos de saída configuráveis
● Filtros de qualquer parte da mensagem
● Compressão de mensagem



  

Rsyslog - Configuração

● A fonte dos logs é chamada de facility, são elas:
– auth (eventos de segurança), authpriv (eventos de autenticação)

– cron (tarefas agendadas), daemon (serviços sem facility própria)

– kern (mensagens de SO), lpr (sistema de impressão)

– Mail (systema de email),

– mark (usados pelo para produzir marcas de tempo)

– News,  syslog,  user (programas de usuário)

– uucp (forma antiga de rede)

– local0 – local7 (Uso genérico)

● OBS: O rsyslog confia na aplicação
● Os logs são classificados conforme sua criticidade, são eles

– Emerg,  alert, crit, err, warning, notice, info, debug (ou “*”)

● Destino: local onde os são guardados (pode ser arquivo, host, etc)


