
  

Hardening do Sistema Operacional



  

Hardening do SO

● Hardening = Endurecer
– É possível tornar o sistema tão “duro” que o torne 

imprestável para uso.

– A questão é até onde deve-se ir?
● Dependerá do tipo de aplicação que rodará no servidor e 

da “sensibilidade” das informações hospedadas. Ex:
– O serviço será prestado com login no ambiente do servidor. Por 

exemplo um servidor www com acesso ssh;
– Servidor de DNS;
– Firewall/Roteador - Encaminhamento de Pacotes.

● Para se executar a contra medida é importante conhecer, 
ainda que superficialmente, a mecânica do ataque.



  

Princípios do Hardening
(Recomendações da NSA)

● Cuidados com o Software: 
– São sempre fontes de vulnerabilidades. Minimizar a 

quantidade de software instalado e em funcionamento, 
minimiza a vulnerabilidade do sistema;

– Usar softwares e ferramentas de melhoria de 
segurança sempre que  disponível (por exemplo, o 
SELinux e Iptables);

– Manter o software atualizado;

– Desabilitar serviços desnecessários;

– Verificar os programas que estão com SUID e SGID 
bits ligados, e desativar o que não for necessário.



  

Princípios do Hardening
(Recomendações da NSA)

● Contas de usuário: criar uma política de senhas (fortes e 
trocadas periodicamente).  Fazer cumprir a politica 
estabelecida (pam_cracklib pode ajudar nisso). Excluir 
contas de usuário não utilizadas.

● Logs: Usar uma sistemática de revisão e logs de 
aplicativos. Pode se usar ferramentas de gerencia e envio 
de alertas. Centralizar os logs em um servidor de log 
dedicado. Isso evita que os intrusos modiquem os 
registros locais apagando os rastros e evitando a 
detecção.

● Nunca entrar diretamente como root, a menos que seja 
absolutamente necessário. Os administradores devem 
usar sudo para executar comandos como root quando 
necessário.



  

Princípios do Hardening
(Recomendações da NSA)

● Criptografia de dados
– Criptografar dados transmitidos através da rede. 

Principalmente senhas;

– Use ssh para login remoto e scp para cópia de 
arquivos;

– Use o GnuPG para criptografar e assinar arquivos;

– Use OpenVPN para trafegar dados através de 
redes públicas



  

Princípios do Hardening
(Recomendações da NSA)

● Separação dos serviços: Executar cada 
serviço de rede em um servidor separado, 
sempre que possível. Isto minimiza o risco de 
que o comprometimento de um serviço leve a 
indisponibilidade de outros.

● Aumentar a segurança do boot, habilitando 
senha no gerenciador de inicialização;

● Pastas com escrita pelo usuário devem está 
em partições separadas, por padrão as 
seguintes pastas estão nesta situação: 
/var/tmp, /tmp , /home



  

Principios do Hardening
Tuning do kernel

● O diretório /proc:
– Fornece uma interface de arquivos para acesso a 

informações e configurações do kernel do SO.
● Fazendo as configurações permanentes:

– Comando sysctl

– /etc/sysctl.conf
● Sitações para tuning do Kernel:

– 1) A maquina não precisa responder ping de broadcast;

– 2) Pode-se alterar o tamanho da janela e o TTL para 
que não se descubra o SO que está rodando apenas 
com base no tráfego (Fingerprint);

– 3) Pode se impedir ataque do tipo SYN Flood;



  

Prática:
Lets Hardening

www.boscojr.com/seglinux/hardening.html

http://www.boscojr.com/seglinux/hardening.html


  

Atividade extra em duplas (3,0)
Vídeo Aula

A sua empresa precisa de uma ferramenta que garanta sigilo, 
integridade e autenticidade na troca de arquivos entre seus 
colaboradores. Você ouviu falar do GnuPG.
Como é possível usar essa ferramenta no âmbito da sua 
organização?
Descreva as ferramentas e procedimentos que serão usados 
para criar a infraestrutra de chaves como também os 
procedimentos que serão usados pelos usuários do sistema.



  

Referências

● Sobre os parâmetro de TCP/IP do diretório proc
– https://www.frozentux.net/ipsysctl-tutorial/ipsysctl-tutorial.html#AEN485

● Recomendações de Hardening da NSA para o Red Hat 5
– http://www.nsa.gov/ia/_files/factsheets/rhel5-pamphlet-i731.pdf

● 20 dicas de Tuning para Servidores Linux
– http://www.cyberciti.biz/tips/linux-security.html

● Sobre OS figerprint
● http://www.howtogeek.com/104337/hacker-geek-os-fingerprinting-with-ttl-and-tcp-window-sizes/

https://www.frozentux.net/ipsysctl-tutorial/ipsysctl-tutorial.html#AEN485
http://www.nsa.gov/ia/_files/factsheets/rhel5-pamphlet-i731.pdf
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-security.html
http://www.howtogeek.com/104337/hacker-geek-os-fingerprinting-with-ttl-and-tcp-window-sizes/


  

Aplicações e Mecanismos de Segurança



  

Firewall com IPTABLES
www.boscojr.com/seglinux/firewall.pdf

http://www.boscojr.com/seglinux/firewall.pdf


  

Proxy com SQUID
www.boscojr.com/seglinux/proxy.pdf

http://www.boscojr.com/seglinux/proxy.pdf
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