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Segurança de Aplicações

● Para garantir que a aplicação rode de maneira segura em 
um ambiente, é preciso tratar a configuração de 
segurança em tres níveis:
– Aplicação: Caso especial de servidores que rodam programas, 

como por exemplo as páginas dinâmicas em servidores web com 
php ou jsp.

– Aplicação Servidor: Para um mesmo serviço existem diferentes 
softwares que o implementam, cada um com suas configurações 
específicas. Por exemplo o apache que implementa um servidor 
web tem suas próprias configurações de segurança, diferente do 
lighttpd, outro servidor web.

– Sistema Operacional: Este ultimo item, precisa ter sua 
configuração de segurança, de acordo com a aplicação a que se 
destina.



  

Segurança de Aplicações

● Neste cenário algumas ferramentas podem aumentar o 
nível de segurança da aplicação mantendo o controle do 
como este interage com SO. São exemplos de aplicações 
deste tipo:
– Chroot: Limita apartir de que diretório a aplicação poderá 

acessar o sistema de arquivos;

– tcp_wrapper: Permite controlar os endereços de origem de 
onde as aplicações receberão;

– SELinux: Permite o administrador determinar exatamente 
que recursos dos sistema a aplicação terá acesso.

● Neste cenário se uma aplicação for comprometida ela 
estará com o seu acesso aos demais arquivos do sistema 
limitado.



  

chroot

● Chroot é um comando que executa uma 
aplicação mudando o diretório root da 
aplicação para um diretório informado.

● Isso cria um ambiente isolado para aplicação, 
chamado de jaula ou sandbox.

● Sua sintaxe é:
– chroot diretório comando.

● Caso o comando seja omitido ele tentará 
executar o interpretador de comandos 
informado em $SHELL na maioria das distros 
será /bin/bash



  

Chroot: Exemplo

● Para que o ambiente isolado seja operacional é 
preciso que ele tenha o básico de aplicações e 
bibliotecas disponível na “jaula”.

● Sendo assim vamos instalar a aplicação busybox. 
Que é um comando “Mutante”, dependendo de como 
ele for chamado ele assume o papel do comando.

● Ex: Se eu renomear o binário do busybox para ls e 
executá-lo, ele se comportará como ls. Se copiar para 
cp, ele se comportará como cp. Ele tem a 
possibilidade de executar mais de 300 comandos

● Para instalar a aplicação execute:
yum install busybox



  

Chroot: Exemplo

● Agora vamos criar o nosso ambiente isolado na 
pasta /opt/jaula:
mkdir -p /opt/jaula/bin Cria as pastas necessárias

cp /sbin/busybox /opt/jaula/bin

cd /opt/jaula/bin

ln busybox sh Cria uma nova referencia para o 
conteúdo do binário busybox

SHELL=/bin/sh Define a variável de ambiente 
SHELL, usada por omissão no 
chroot

chroot /opt/jaula Cria o ambiente isolado. Porém sem 
comandos!

Para sair do ambiente isolado, digite exit.



  

Gerando os comandos

● O comando que você precisa minimamente no ambiente é 
o ln, pois apartir dele você poderá gerar os mais de 300 
comandos disponíveis no busybox.

● Para gerar o comando ln execute:
– cd /opt/jaula/bin

– ln busybox ln

● Entre novamente no ambiente isolado:
– chroot /opt/jaula

– cd bin

● Agora crie os comandos necessários:
– ln busybox ls

– ln busybox echo

● Teste os comandos echo e ls.



  

Trazendo um aplicativo específico
para a jaula.

● O comando rev: reverte uma string. Execute:
echo socorram | rev

● Esse comando não é um dos comandos do busybox.
● Sendo descubra onde está instalado o comando rev.

which rev
● A resposta deve ser /usr/bin/rev. Sendo assim copie o 

comando rev para a jaula:
cp /usr/bin/rev /opt/jaula/bin

● Entre no chroot:
chroot /opt/jaula

● Execute o novamente comando
echo marrocos | rev

● Esse teste deve falhar com a mensagem de comando não 
encontrado. Isso ocorre em virtude da ausência das 
bibliotecas necessárias para o comando rev.



  

Trazendo um aplicativo específico
para a jaula.

● Crie o diretório para as bibliotecas
mkdir /opt/jaula/lib64

● Verifique as bibliotecas necessárias para o comando rev.
ldd /usr/bin/rev

● Tres objetos devem ser listados:
linux-gate.so.1

libc.so.6 => /lib/libc.so.6
/lib/ld-linux.so.2 

● Ignore a lib virtual (linux-gate) e copie a libc e a ld-linux:
cp /lib/libc.so.6 /opt/jaula/lib

cp /lib/ld-linux.so.2 /opt/jaula/lib
● Entre novamente no ambiente chroot: 

chroot /opt/jaula
● Execute o comando rev: echo socorram | rev



  

Chroot - Considerações

● chroot é considera uma aplicação de 
segurança, mas também pode ser usada para 
rodar uma aplicação que tem conflitos com as 
bibliotecas padrão do sistema

● É importante lembrar que o chroot, apenas 
isola o acesso a sistema de arquivos da 
máquina, ou seja ainda será possível consumir 
os recursos de processador, disco e memória.

● É possível alterar o caminho de instalação das 
aplicações  através  da  opção --root do rpm e 
–-installroot do yum.



  

TCP Wrapper

● É uma aplicação (tcpd) que permite a criação de ACLs 
baseadas em hosts que permitirão ou negarão o acesso a 
determinadas aplicações.

● Faz controle de acesso em nível de aplicação.
● Algumas aplicações estão linkadas com a bibioteca 

libwrap que também permite a criação de ACL usando a 
mesma configuração.

● O controle da configuração pode ser feito utilizando os 
arquivos:
– /etc/hosts.allow

– /etc/hosts.deny
● Configuração básica:

– lista_de_daemons: client_list



  

TCP Wrapper

● Especificação do host
– Por  Endereço IP (192.168.0.1)

– Por nome (www.host.com)

– Por rede (192.168.0.0/255.255.255.0)
● Especificação do Daemon

– Nome do executável
● Ordem de checagem

– O acesso é explicitamente permitido?

– O acesso é explicitamente negado?
● Se nenhum dos casos permite o acesso



  

TCP Wrapper

● Wildcards
– ALL:  Casa com qualquer cliente ou aplicação

– LOCAL: Casa com todos os hosts sem o ponto

– KNOWN: casa com todos os hosts que tem resolução reversa

– UNKNOWN: Casa com todos os hosts que não tem resolução 
reversa.

– PARANOID: Casa como os hosts em que a resolução e a 
resolução reversa não combina.

● Operador EXCEPT
– /etc/hosts.allow

● Sshd: 192.168.10.0/255.255.255.0 EXCEPT 192.168.10.10
– /etc/hosts.deny

● sshd: ALL 



  

Tcp Wrapper + Xinet
(Funcionamento)



  

Libwrapper
(funcionamento)

● ldd /usr/sbin/sshd



  

Prática

● Instalação de aplicativos
● yum install telnet telnet-server xinetd openssh-clients

● Configurar o acesso
– /etc/hosts.allow

● sshd , in.telnetd : 127.0.0.1
– /etc/hosts.deny

● sshd, in.telnetd: ALL
● Iniciar o serviço ssh

– Service sshd start

● Acessando o serviço
– ssh IP (teste o ip da interfece ethX e 127.0.0.1)



  

Prática

● Configurando o telnet:
– /etc/xinetd.d/telnet

● disable = no
● Iniciando o xinet:

– service xinetd start

● Acessando o serviço:
– Telnet 127.0.0.1

– Telnet [ip da ethX]

● Nos teste o acesso deve funcionar pois o 
binário in.telnet não foi compilado com 
libwrapper.



  

Prática

● Configurado o TCPD para telnet
– /etc/xinetd.d/telnet

● flags = REUSE NAMEINARGS
● server = /usr/sbin/tcpd
● serverargs = /usr/sbin/in.telnetd

● Iniciando o xinet:
– service xinetd start

● Acessando novamente o serviço:
– Telnet 127.0.0.1

– Telnet [ip da ethX]
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