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1
Problemy
bezpieczeñstwa
w systemie Linux
Komputer dziaïajÈcy pod kontrolÈ systemu Linux jest tak bezpieczny, jak go skonfiguruje
jego administrator. Po zainstalowaniu wybranej dystrybucji systemu Linux i usuniÚciu
wszystkich niepotrzebnych pakietów pozostaïych po instalacji moĝemy rozpoczÈÊ pracÚ nad
zapewnieniem bezpieczeñstwa systemu, odpowiednio konfigurujÈc zainstalowane oprogramowanie i usïugi.
W tym rozdziale omówione zostanÈ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q Konfigurowanie zabezpieczeñ serwerów.
Q Polityka bezpieczeñstwa — bezpieczeñstwo serwera.
Q Definiowanie listy kontrolnej bezpieczeñstwa.
Q Brak planu tworzenia kopii zapasowych.

Znajdziesz tutaj nastÚpujÈce porady:
Q Sprawdzanie integralnoĂci noĂnika instalacyjnego za pomocÈ funkcji skrótu.
Q Szyfrowanie dysków z uĝyciem mechanizmu LUKS (ang. Linux Unified Key Setup).
Q Zastosowanie pliku sudoers — konfiguracja dostÚpu do polecenia sudo.
Q Skanowanie hostów za pomocÈ programu Nmap.
Q Zdobywanie uprawnieñ uĝytkownika root w podatnym na ataki systemie Linux.
Q Brak planu tworzenia kopii zapasowych.
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BezpieczeĔstwo systemu Linux w praktyce

Polityka bezpieczeñstwa
Polityka bezpieczeñstwa to dokument okreĂlajÈcy zasady, metody, narzÚdzia i praktyki, których naleĝy uĝywaÊ i przestrzegaÊ w celu zapewnienia bezpieczeñstwa Ărodowiska komputerowego danej firmy czy organizacji. Dodatkowo w polityce bezpieczeñstwa okreĂlony jest
sposób, w jaki organizacja powinna zarzÈdzaÊ wraĝliwymi danymi, chroniÊ je i przetwarzaÊ.

Opracowanie polityki bezpieczeñstwa
TworzÈc politykÚ bezpieczeñstwa, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe powinna ona byÊ prosta i zrozumiaïa
dla wszystkich uĝytkowników. Celem tej polityki powinna byÊ ochrona danych przy jednoczesnym zachowaniu prywatnoĂci uĝytkowników.
Polityka bezpieczeñstwa powinna braÊ pod uwagÚ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q dostÚpnoĂÊ systemu,
Q uprawnienia do instalacji oprogramowania w systemie,
Q uprawnienia dostÚpu do danych,
Q przywracanie normalnego dziaïania po awarii.

Zgodnie z reguïami polityki bezpieczeñstwa uĝytkownik powinien korzystaÊ tylko z tych
usïug, na korzystanie z których otrzymaï pozwolenie. Wszystko, co nie jest dozwolone, powinno byÊ wyraěnie okreĂlone w tej polityce. Przyjrzyjmy siÚ zatem kilku powszechnym mitom
na temat bezpieczeñstwa systemu Linux.

Mity zwiÈzane z bezpieczeñstwem systemu Linux
PlanujÈc wykorzystanie systemów opartych na Linuksie w swojej firmie, wielu uĝytkowników moĝe nieco podĂwiadomie odczuwaÊ pewien niepokój. Moĝe to byÊ spowodowane faïszywymi pogïoskami na temat bezpieczeñstwa systemu Linux powodujÈcymi, ĝe czÚsto nieĂwiadomie stajemy siÚ ofiarami róĝnych powszechnie pokutujÈcych mitów.

Mit — poniewaĝ Linux jest systemem typu open source,
uwaĝa siÚ, ĝe nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeñstwa
Linux, bÚdÈcy wolnym i otwartym systemem operacyjnym, posiada wiele niezaprzeczalnych
zalet. ZawdziÚcza to duĝej spoïecznoĂci mocno zaangaĝowanych programistów, którzy stale
kontrolujÈ kod ěródïowy pod kÈtem wszelkich moĝliwych zagroĝeñ bezpieczeñstwa; deweloperzy systemu mogÈ zapewniÊ szybkie wsparcie i naprawiÊ kaĝdy potencjalny problem zwiÈzany z bezpieczeñstwem. Aktualizacje i poprawki zabezpieczeñ sÈ niemal natychmiast po
opracowaniu udostÚpniane uĝytkownikom do testowania, dziÚki czemu droga do ich zainstalowania nie jest tak dïuga i wyboista, jak to czÚsto bywa w innych systemach z rodziny UNIX.
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Rozdziaá 1. • Problemy bezpieczeĔstwa w systemie Linux

Ze wzglÚdu na ogromnÈ, ogólnoĂwiatowÈ spoïecznoĂÊ uĝytkowników bezpieczeñstwo Linuksa
jest testowane w wielu róĝnych Ărodowiskach komputerowych, co czyni go jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych systemów operacyjnych. To, ĝe kod systemu Linux jest
dostÚpny dla programistów na caïym Ăwiecie, przyczynia siÚ do uzyskania lepszego poziomu
zabezpieczeñ, zwïaszcza w zakresie przypisywania i kontrolowania uprawnieñ uĝytkowników.
Sposób, w jaki dziaïa ten mechanizm, takĝe jest pochodnÈ otwartego i dostÚpnego dla wszystkich kodu ěródïowego systemu.

Mit — Linux jest systemem tylko dla ekspertów i tylko oni wiedzÈ,
jak skonfigurowaÊ go pod wzglÚdem bezpieczeñstwa
PrzyjÚcie zaïoĝenia, ĝe Linux jest systemem tylko dla ekspertów, którzy wiedzÈ, jak radziÊ
sobie z wirusami i atakami hakerów, jest powaĝnym bïÚdem. Linux staï siÚ jednym z najbardziej przyjaznych systemów operacyjnych, z którego mogÈ korzystaÊ wszyscy uĝytkownicy
— zarówno poczÈtkujÈcy, jak i eksperci.
Linux jest bezpieczny dziÚki swojej solidnej architekturze. Zwykli uĝytkownicy tego systemu posiadajÈ konta o relatywnie niskich uprawnieniach, które nie majÈ przywilejów uĝytkownika root.

Mit — Linux jest systemem wolnym od wirusów
Nawet jeĝeli Linux zostanie naraĝony na niebezpieczeñstwo, to ze wzglÚdu na jego solidnÈ
i stabilnÈ architekturÚ wirusy zazwyczaj nie bÚdÈ miaïy dostÚpu do systemu na poziomie
uĝytkownika root i tym samym nie bÚdÈ w stanie spowodowaÊ ĝadnych wiÚkszych uszkodzeñ systemu.
Na serwerach dziaïajÈcych pod kontrolÈ systemu Linux wdraĝanych jest zazwyczaj kilka poziomów zabezpieczeñ. Serwery sÈ równieĝ czÚĂciej aktualizowane, co takĝe pomaga zabezpieczyÊ je przed wirusami i atakami hakerów.
Nie zmienia to jednak w niczym faktu, ĝe istnieje wiele wirusów przygotowanych do atakowania systemu Linux, zatem z caïÈ pewnoĂciÈ nie moĝna powiedzieÊ, ĝe Linux jest caïkowicie wolny od wirusów. Warto jednak zauwaĝyÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ zïoĂliwego oprogramowania
dziaïajÈcego na tej platformie to wirusy o charakterze niezbyt destrukcyjnym.

Konfigurowanie zabezpieczeñ serwerów
Po zainstalowaniu serwera linuksowego kolejnym krokiem powinno byÊ wdroĝenie i skonfigurowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeñ, tak aby zminimalizowaÊ ryzyko zwiÈzane z atakami hakerów oraz infekcjami zïoĂliwym oprogramowaniem. GïównÈ przyczynÈ
udanych ataków na serwery linuksowe sÈ niewïaĂciwie wdroĝone zabezpieczenia lub pozostawione luki. Podczas konfigurowania serwera naleĝy postÚpowaÊ zgodnie z wytycznymi polityki bezpieczeñstwa firmy, tak aby stworzyÊ solidne Ărodowisko, które bÚdzie odporne na ataki.
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Jak to zrobiÊ…
W kolejnych sekcjach omówimy najwaĝniejsze zagadnienia zwiÈzane z konfigurowaniem
serwerów.

ZarzÈdzanie kontami uĝytkowników
Aby bezpiecznie skonfigurowaÊ konta uĝytkowników, postÚpuj zgodnie z poniĝszymi zasadami:
1. Podczas instalacji serwera linuksowego pierwszym kontem tworzonym domyĂlnie
jest zawsze konto uĝytkownika root. Konto tego uĝytkownika powinno byÊ
uĝywane tylko do wstÚpnej konfiguracji serwera.
2. Po zakoñczeniu wstÚpnej konfiguracji konto uĝytkownika root powinno zostaÊ
wyïÈczone za poĂrednictwem sesji SSH. Takie rozwiÈzanie znaczÈco utrudni
potencjalnemu napastnikowi dostÚp do Twojej maszyny z systemem Linux.
3. NastÚpnie naleĝy utworzyÊ dodatkowe konto uĝytkownika, który po zalogowaniu
bÚdzie miaï uprawnienia do zarzÈdzania systemem. Taki uĝytkownik moĝe mieÊ
uprawnienia do korzystania z polecenia sudo, jeĝeli konieczne bÚdzie wykonywanie
czynnoĂci administracyjnych.

Zasady tworzenia haseï
Aby utworzyÊ bezpieczne hasïa, postÚpuj zgodnie z poniĝszymi zasadami:
1. TworzÈc konta uĝytkowników, upewnij siÚ, ĝe uĝywasz silnych haseï. Jeĝeli jest to
moĝliwe, powinieneĂ wymusiÊ dïugoĂÊ hasïa na poziomie od 12 do 14 znaków.
2. Jeĝeli to moĝliwe, wygeneruj hasïa losowo tak, aby zawieraïy maïe i wielkie litery,
cyfry oraz symbole (znaki specjalne).
3. Unikaj kombinacji haseï, które moĝna ïatwo odgadnÈÊ, takich jak hasïa sïownikowe,
wzory klawiaturowe, hasïa zawierajÈce nazwy kont uĝytkowników, numery
identyfikacyjne, daty urodzin, imienin.
4. Unikaj uĝywania tego samego hasïa dwukrotnie.

Zasady konfiguracji
Aby bezpiecznie skonfigurowaÊ zabezpieczenia serwera, respektuj poniĝsze zasady:
1. System operacyjny dziaïajÈcy na serwerze powinien byÊ skonfigurowany zgodnie
z dobrymi praktykami oraz wytycznymi zatwierdzonymi przez dziaï IT Twojej
firmy lub organizacji.
2. Kaĝda usïuga lub aplikacja, która nie jest uĝywana, powinna byÊ wyïÈczona
lub zablokowana (o ile to moĝliwe).
3. Kaĝdy dostÚp do usïug i aplikacji na serwerze powinien byÊ monitorowany
i rejestrowany. Logi aktywnoĂci powinny byÊ odpowiednio chronione za pomocÈ
metod kontroli dostÚpu. WiÚcej szczegóïowych informacji na ten temat znajdziesz
w rozdziale 3. „Bezpieczeñstwo lokalnego systemu plików”.
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4. System powinien byÊ czÚsto aktualizowany, a wszelkie poprawki bezpieczeñstwa
publikowane przez dostawców oprogramowania powinny byÊ instalowane na bieĝÈco,
tak szybko, jak to tylko moĝliwe.
5. Staraj siÚ w jak najwiÚkszym stopniu unikaÊ korzystania z konta uĝytkownika root.
PamiÚtaj, ĝe w praktyce najlepiej stosowaÊ reguïÚ najmniejszych niezbÚdnych
uprawnieñ.
6. Wszelkiego rodzaju uprzywilejowany dostÚp powinien byÊ realizowany poprzez
bezpieczne poïÈczenie SSH (o ile to moĝliwe).
7. DostÚp do serwera powinien odbywaÊ siÚ w kontrolowanym i monitorowanym
Ărodowisku.

Zasady monitorowania
1. Wszystkie dziaïania zwiÈzane z bezpieczeñstwem systemów serwerowych
powinny byÊ rejestrowane, a raporty z audytu powinny byÊ przechowywane
w nastÚpujÈcy sposób:
Q Wszystkie dzienniki zwiÈzane z bezpieczeñstwem powinny byÊ
przechowywane i dostÚpne online przez miesiÈc.
Q Dzienne kopie zapasowe, jak równieĝ cotygodniowe kopie zapasowe powinny
byÊ przechowywane przez miesiÈc.
Q

MiesiÚczne, peïne kopie zapasowe powinny byÊ przechowywane przez
co najmniej dwa lata.

2. Wszelkie zdarzenia zwiÈzane z zagroĝeniami bezpieczeñstwa powinny byÊ
zgïaszane do odpowiedniego zespoïu reagowania na incydenty wyznaczonego
w dziale IT.
3. Poniĝej przedstawiono kilka przykïadów zdarzeñ zwiÈzanych z bezpieczeñstwem:
Q
Q
Q

ataki powiÈzane ze skanowaniem portów,
próby nieautoryzowanego dostÚpu do uprzywilejowanych kont uĝytkowników,
nietypowe zdarzenia spowodowane przez aplikacjÚ dziaïajÈcÈ na serwerze.

Jak to dziaïa…
Przestrzeganie zasad przedstawionych powyĝej moĝe uïatwiÊ przygotowanie podstawowej
konfiguracji serwera wewnÚtrznego, który jest wïasnoĂciÈ danej organizacji lub jest przez
niÈ zarzÈdzany. Skuteczne wdroĝenie opisanych reguï pozwala na zminimalizowanie ryzyka
nieautoryzowanego dostÚpu do poufnych i wraĝliwych informacji przechowywanych i przetwarzanych na serwerze.
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Polityka bezpieczeñstwa
— bezpieczeñstwo serwera
GïównÈ przyczynÈ udanych ataków na serwery Linuksa sÈ niepoprawnie wdroĝone mechanizmy bezpieczeñstwa lub podatnoĂÊ na ataki i luki w zabezpieczeniach. Podczas konfigurowania serwera naleĝy zawsze braÊ pod uwagÚ wytyczne polityki bezpieczeñstwa, dobre
praktyki i rekomendacje ekspertów.

Jak to zrobiÊ…
Oto kilka najwaĝniejszych zasad konfiguracji bezpiecznego serwera:

Zasady ogólne
KonfigurujÈc serwer, warto wziÈÊ pod uwagÚ nastÚpujÈce sprawy:
1. ZarzÈdzanie wszystkimi wewnÚtrznymi serwerami w organizacji powinno naleĝeÊ
do obowiÈzków wyspecjalizowanego zespoïu, który powinien równieĝ czuwaÊ
nad wszelkimi kwestiami zgodnoĂci z procedurami bezpieczeñstwa IT. W razie
wystÈpienia jakichkolwiek problemów zwiÈzanych ze zgodnoĂciÈ zespóï taki
powinien natychmiast dokonaÊ przeglÈdu istniejÈcych procedur i wdroĝyÊ
zaktualizowanÈ politykÚ bezpieczeñstwa.
2. RejestrujÈc serwery wewnÚtrzne w bazie zasobów komputerowych Ărodowiska,
naleĝy podawaÊ szczegóïowe dane, tak aby moĝna byïo zidentyfikowaÊ konkretne
urzÈdzenie na podstawie takich informacji jak:
Q lokalizacja serwera,
Q
Q

wersja systemu operacyjnego i konfiguracja sprzÚtowa,
usïugi i aplikacje dziaïajÈce na serwerze.

3. Wszelkie dane o serwerach i innych urzÈdzeniach zamieszczane i przechowywane
w bazach zasobów komputerowych Ărodowiska powinny byÊ aktualizowane na bieĝÈco.

Zasady konfiguracji
Aby bezpiecznie skonfigurowaÊ zabezpieczenia serwera, postÚpuj zgodnie z poniĝszymi zasadami:
1. System operacyjny dziaïajÈcy na serwerze powinien byÊ skonfigurowany zgodnie
z dobrymi praktykami oraz wytycznymi zatwierdzonymi przez dziaï IT Twojej
firmy lub organizacji.
2. Kaĝda usïuga lub aplikacja, która nie jest uĝywana, powinna byÊ wyïÈczona
lub zablokowana (o ile to moĝliwe).
3. Kaĝdy dostÚp do usïug i aplikacji na serwerze powinien byÊ monitorowany
i rejestrowany. Logi aktywnoĂci powinny byÊ odpowiednio chronione za pomocÈ
metod kontroli dostÚpu. WiÚcej szczegóïowych informacji na ten temat znajdziesz
w rozdziale 3. „Bezpieczeñstwo lokalnego systemu plików”.
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4. System powinien byÊ czÚsto aktualizowany, a wszelkie poprawki bezpieczeñstwa
publikowane przez dostawców oprogramowania powinny byÊ instalowane
na bieĝÈco, tak szybko, jak to tylko moĝliwe.
5. Staraj siÚ w jak najwiÚkszym stopniu unikaÊ korzystania z konta uĝytkownika root.
PamiÚtaj, ĝe w praktyce najlepiej stosowaÊ reguïÚ najmniejszych niezbÚdnych
uprawnieñ.
6. Wszelkiego rodzaju uprzywilejowany dostÚp powinien byÊ realizowany poprzez
bezpieczne poïÈczenie SSH (o ile to moĝliwe).
7. DostÚp do serwera powinien odbywaÊ siÚ w kontrolowanym i monitorowanym
Ărodowisku.

Zasady monitorowania
Poniĝej przedstawiono kilka podstawowych zasad bezpiecznego monitorowania dziaïania
serwera:
1. Wszystkie dziaïania zwiÈzane z bezpieczeñstwem systemów serwerowych
powinny byÊ rejestrowane, a raporty z audytu powinny byÊ przechowywane
w nastÚpujÈcy sposób:
Q Wszystkie dzienniki zwiÈzane z bezpieczeñstwem powinny byÊ
przechowywane i dostÚpne online przez miesiÈc.
Q Dzienne kopie zapasowe, jak równieĝ cotygodniowe kopie zapasowe powinny
byÊ przechowywane przez miesiÈc.
Q

MiesiÚczne, peïne kopie zapasowe powinny byÊ przechowywane przez
co najmniej dwa lata.

2. Wszelkie zdarzenia zwiÈzane z zagroĝeniami bezpieczeñstwa powinny byÊ
zgïaszane do odpowiedniego zespoïu reagowania na incydenty wyznaczonego
w dziale IT.
3. Poniĝej przedstawiamy kilka przykïadów zdarzeñ zwiÈzanych z bezpieczeñstwem:
Q
Q
Q

ataki powiÈzane ze skanowaniem portów,
próby nieautoryzowanego dostÚpu do uprzywilejowanych kont uĝytkowników,
nietypowe zdarzenia spowodowane przez aplikacjÚ dziaïajÈcÈ na serwerze.

Jak to dziaïa…
Przestrzeganie powyĝszych zasad moĝe uïatwiÊ przygotowanie podstawowej konfiguracji
serwera wewnÚtrznego, który jest wïasnoĂciÈ danej organizacji lub jest przez niÈ zarzÈdzany.
Skuteczne wdroĝenie opisanych reguï pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieautoryzowanego dostÚpu do poufnych i wraĝliwych informacji przechowywanych i przetwarzanych
na serwerze.
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Definiowanie listy kontrolnej
bezpieczeñstwa
Zabezpieczanie serwera linuksowego rozpoczyna siÚ od przeprowadzenia procesu utwardzania
systemu, co wymaga zdefiniowania listy kontrolnej bezpieczeñstwa systemu, która pozwala
na potwierdzenie, ĝe odpowiednie mechanizmy zabezpieczeñ zostaïy poprawnie wdroĝone.

Jak to zrobiÊ…
Oto przykïady prostych list kontrolnych bezpieczeñstwa serwera linuksowego:

Instalowanie
PrzygotowujÈc listÚ kontrolnÈ bezpieczeñstwa systemu, warto wziÈÊ pod uwagÚ m.in. nastÚpujÈce rzeczy:
Q IntegralnoĂÊ noĂników instalacyjnych, takich jak dyski CD-ROM/DVD
czy obrazy ISO, powinna byÊ zweryfikowana przy uĝyciu sumy kontrolnej.
Q Przy pierwszej instalacji systemu naleĝy uĝyÊ minimalnej konfiguracji niezbÚdnej
do dziaïania serwera.
Q DobrÈ praktykÈ jest tworzenie oddzielnych systemów plików dla katalogów

/home i /tmp.
Q DobrÈ praktykÈ jest instalowanie na serwerze tylko minimalnej iloĂci
oprogramowania niezbÚdnego do poprawnego dziaïania serwera, co pozwala
na zminimalizowanie ryzyka istnienia podatnoĂci na ataki czy luk w
zabezpieczeniach.
Q JÈdro systemu Linux i oprogramowanie instalowane na serwerze powinno byÊ

zaktualizowane do najnowszych dostÚpnych wersji.

Uruchamianie oraz dyski
PrzygotowujÈc listÚ kontrolnÈ bezpieczeñstwa systemu, warto wziÈÊ pod uwagÚ m.in. nastÚpujÈce rzeczy:
Q Partycje dysków powinny zostaÊ zaszyfrowane przy uĝyciu takich metod jak
LUKS (ang. Linux Unified Key Setup).
Q DostÚp do BIOS-u powinien zostaÊ zabezpieczony za pomocÈ odpowiednio

skonfigurowanego hasïa.
Q Liczba urzÈdzeñ, z których moĝna uruchomiÊ system, powinna zostaÊ
ograniczona do niezbÚdnego minimum (np. tylko dysk twardy).
Q DostÚp do programu ïadujÈcego dziaïajÈcego w trybie jednego uĝytkownika
(ang. single user mode) powinien byÊ zabezpieczony za pomocÈ hasïa.
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SieÊ i usïugi
PrzygotowujÈc listÚ kontrolnÈ bezpieczeñstwa systemu, weě pod uwagÚ m.in. nastÚpujÈce rzeczy:
Q Sprawdě usïugi dziaïajÈce na serwerze, przeprowadzajÈc skanowanie otwartych

portów sieciowych.
Q Uĝyj zapory sieciowej, takiej jak iptables/nftables, aby ograniczyÊ dostÚp
do usïug w zaleĝnoĂci od potrzeb.
Q Szyfruj wszystkie dane przesyïane przez sieÊ.
Q Unikaj korzystania z usïug takich jak FTP, Telnet i Rlogin/Rsh.
Q WyïÈcz wszystkie niepotrzebne usïugi.
Q Korzystaj ze scentralizowanej usïugi uwierzytelniania.

Wykrywanie wïamañ i ataki DoS
PrzygotowujÈc listÚ kontrolnÈ bezpieczeñstwa systemu, weě pod uwagÚ m.in. nastÚpujÈce rzeczy:
Q Waĝne pliki powinny byÊ na bieĝÈco monitorowane przy uĝyciu narzÚdzi
do sprawdzania integralnoĂci plików, takich jak AIDE, Samhain czy AFICK.
Q Uĝywaj programu antywirusowego, takiego jak ClamAV, aby chroniÊ system
przed zïoĂliwymi skryptami.
Q Skonfiguruj usïugÚ logowania tak, aby dzienniki zdarzeñ systemowych byïy

zapisywane i przechowywane na zdalnym komputerze, co zabezpieczy je przed
usuniÚciem oraz uïatwi wykrywanie i analizÚ incydentów bezpieczeñstwa oraz
archiwizacjÚ dzienników zdarzeñ.
Q Uĝywaj narzÚdzi pozwalajÈcych na zapobieganie atakom siïowym na mechanizmy
uwierzytelniania uĝytkowników.

Audyt i dostÚpnoĂÊ systemu
PrzygotowujÈc listÚ kontrolnÈ bezpieczeñstwa systemu, weě pod uwagÚ m.in. nastÚpujÈce rzeczy:
Q CzÚste przeglÈdanie dzienników zdarzeñ pozwala na szybkie wykrywanie
i monitorowanie podejrzanych aktywnoĂci uĝytkowników.
Q Skonfiguruj usïugÚ auditd, która pozwala na audyt zmian przeprowadzanych
w systemie.
Q Sprawdě, czy kopie zapasowe systemu i danych sÈ tworzone zgodnie z planem, oraz

upewnij siÚ, ĝe z wykonanej kopii zapasowej rzeczywiĂcie moĝna przywróciÊ dane.

Jak to dziaïa…
Odpowiednie przygotowanie i wdroĝenie list kontrolnych bezpieczeñstwa minimalizuje ryzyko zwiÈzane z zagroĝeniami serwerów linuksowych i pomaga chroniÊ Twoje dane przed
atakami hakerów.
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Sprawdzanie integralnoĂci noĂnika
instalacyjnego za pomocÈ funkcji skrótu
Za kaĝdym razem, gdy pobierasz plik obrazu ISO dowolnej dystrybucji systemu Linux, powinien on byÊ sprawdzany pod kÈtem poprawnoĂci i bezpieczeñstwa. Moĝna to zrobiÊ
poprzez wygenerowanie skrótu MD5 pobranego pliku obrazu, a nastÚpnie porównanie go
z oryginalnÈ wartoĂciÈ skrótu publikowanÈ przez organizacjÚ dostarczajÈcÈ plik obrazu.
Takie rozwiÈzanie pozwala na sprawdzenie integralnoĂci pobranego pliku. Jeĝeli oryginalny
plik zostaï sfaïszowany lub w jakikolwiek inny sposób zmodyfikowany, moĝemy to wykryÊ za
pomocÈ porównania wartoĂci skrótów MD5. Im wiÚkszy rozmiar pliku, tym potencjalnie
wiÚksze moĝliwoĂci wprowadzenia w nim zïoĂliwych zmian. W przypadku bardzo waĝnych
plików, takich jak obrazy instalacyjne systemu operacyjnego, powinieneĂ zawsze sprawdzaÊ
integralnoĂÊ plików, obliczajÈc wartoĂÊ skrótu pobranego pliku i porównujÈc z wartoĂciÈ
opublikowanÈ przez autora.

Przygotuj siÚ
Polecenie md5sum jest domyĂlnie dostÚpne w wiÚkszoĂci dystrybucji systemu Linux, wiÚc nie
musisz go osobno instalowaÊ.

Jak to zrobiÊ…
Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Otwórz okno terminala i przejdě do katalogu zawierajÈcego pobrany plik ISO.
Poniewaĝ w systemie Linux wielkoĂÊ liter ma znaczenie, upewnij siÚ, ĝe poprawnie wpisaïeĂ nazwÚ
folderu. Na przykïad Pobrane i pobrane to z punktu widzenia systemu Linux dwa róĝne katalogi.

2. Po przejĂciu do katalogu z obrazem ISO wykonaj nastÚpujÈce polecenie:
md5sum ubuntu-filename.iso

Polecenie md5sum wyĂwietli obliczonÈ wartoĂÊ skrótu MD5 w jednym wierszu
z nazwÈ pliku, tak jak to zostaïo pokazane poniĝej:
8044d756b7f00b695ab8dce07dce43e5 ubuntu-filename.iso

Teraz moĝna porównaÊ obliczonÈ wartoĂÊ skrótu MD5 z wartoĂciÈ podanÈ
na stronie UbuntuHashes (https://help.ubuntu.com/community/UbuntuHashes).
Po otwarciu strony UbuntuHashes wystarczy skopiowaÊ wczeĂniej obliczonÈ
wartoĂÊ skrótu i wkleiÊ w polu wyszukiwania na stronie.
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Jak to dziaïa…
Jeĝeli obliczona wartoĂÊ skrótu i wartoĂÊ podana na stronie UbuntuHashes sÈ identyczne,
wówczas mamy pewnoĂÊ, ĝe pobrany plik nie jest uszkodzony. W przypadku gdy wartoĂci
skrótów nie pasujÈ do siebie, istnieje moĝliwoĂÊ, ĝe plik zostaï sfaïszowany lub uszkodzony.
W takiej sytuacji powinieneĂ ponownie pobraÊ plik. Jeĝeli problem nadal wystÚpuje, powinieneĂ zgïosiÊ go do administratora serwera.

Zobacz równieĝ
Jeĝeli nie chcesz liczyÊ skrótów z poziomu konsoli, moĝesz skorzystaÊ z jednego z wielu
programów wyposaĝonych w graficzny interfejs uĝytkownika.
Czasami obliczanie wartoĂci skrótów bezpoĂrednio z poziomu wiersza poleceñ moĝe byÊ
niewygodne albo po prostu niepraktyczne. Aby obliczyÊ taki skrót, musisz znaÊ dokïadnÈ
nazwÚ pobranego pliku, a takĝe nazwÚ folderu, w którym zostaï zapisany, co na dïuĝszÈ metÚ
moĝe byÊ nieco uciÈĝliwe.
RozwiÈzaniem moĝe byÊ bardzo maïe i proste narzÚdzie o nazwie GtkHash, które zostaïo
wyposaĝone w wygodny interfejs GUI (ang. Graphic User Interface). Program moĝna pobraÊ ze
strony http://gtkhash.sourceforge.net/ albo zainstalowaÊ za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia:
sudo apt-get install gtkhash

Szyfrowanie dysków
z uĝyciem mechanizmu LUKS
W wielu firmach, organizacjach i urzÚdach pañstwowych do zabezpieczania wraĝliwych i poufnych informacji, takich jak dane osobowe pracowników i klientów, waĝne pliki, projekty,
stosuje siÚ szyfrowanie dysków. W systemie Linux dostÚpnych jest wiele mechanizmów
kryptograficznych, które mogÈ byÊ uĝywane do ochrony danych na urzÈdzeniach fizycznych,
takich jak dyski twarde czy noĂniki wymienne. Jednym z takich rozwiÈzañ jest szyfrowanie
dysków z uĝyciem mechanizmu LUKS (ang. Linux Unified Key Setup), który pozwala na szyfrowanie caïych partycji systemu Linux.
Kilka najwaĝniejszych cech mechanizmu LUKS:
Q Pozwala na szyfrowanie caïych urzÈdzeñ blokowych; LUKS doskonale nadaje siÚ
do ochrony danych na noĂnikach wymiennych lub dyskach laptopów.
Q Wykorzystuje sterownik device-mapper z jÈdra systemu Linux.
Q Moĝe wymuszaÊ stosowanie silnych haseï, co pomaga chroniÊ system przed
atakami sïownikowymi.
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Przygotuj siÚ
Aby opisany poniĝej proces zadziaïaï poprawnie, podczas instalacji systemu Linux powinieneĂ
utworzyÊ oddzielnÈ partycjÚ, która zostanie zaszyfrowana za pomocÈ mechanizmu LUKS.
Konfiguracja szyfrowania mechanizmu LUKS przy uĝyciu kroków podanych poniĝej spowoduje usuniÚcie wszystkich danych z szyfrowanej partycji. Z tego powodu przed rozpoczÚciem korzystania z LUKS-a,
upewnij siÚ, ĝe posiadasz kopiÚ zapasowÈ szyfrowanej partycji zapisanÈ na dysku zewnÚtrznym.

Jak to zrobiÊ…
PrzygodÚ z szyfrowaniem zaczniemy od rÚcznego zaszyfrowania wybranych katalogów. Aby
to zrobiÊ, powinieneĂ wykonaÊ nastÚpujÈce kroki:
1. Zainstaluj pakiet cryptsetup za pomocÈ polecenia pokazanego poniĝej. Cryptsetup
jest narzÚdziem uĝywanym do tworzenia zaszyfrowanych systemów plików:
apt-get install cryptsetup

Wyniki wykonania tego polecenia zostaïy pokazane na rysunku poniĝej:

2. Zaszyfruj partycjÚ /dev/sdb1, która w naszym przykïadzie jest urzÈdzeniem
przenoĂnym. Aby zaszyfrowaÊ caïÈ partycjÚ, wpisz nastÚpujÈce polecenie:
cryptsetup -y -v luksFormat /dev/sdb1

Oto wynik dziaïania tego polecenia:
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Wykonanie tego polecenia powoduje zainicjowanie partycji oraz ustawienie hasïa.
Upewnij siÚ, ĝe bÚdziesz pamiÚtaï ustawione hasïo.
3. Teraz otwórz nowo utworzone, zaszyfrowane urzÈdzenie, tworzÈc odpowiednie mapowanie:

4. Sprawdě, czy zmapowane urzÈdzenie jest dostÚpne:
ls -l /dev/mapper/backup2

Wyniki dziaïania tego polecenia jest taki:

5. Sprawdě status zmapowanego urzÈdzenia, wykonujÈc nastÚpujÈce polecenie:

6. WyĂwietl nagïówek LUKS-a. Aby to zrobiÊ, wykonaj nastÚpujÈce polecenie:
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7. NastÚpnie zapisz caïe dostÚpne miejsce na urzÈdzeniu /dev/mapper/backup2
zerami. Moĝesz to zrobiÊ przy uĝyciu nastÚpujÈcego polecenia:

Poniewaĝ wykonanie polecenia dd moĝe zajÈÊ wiele godzin, uĝywamy tutaj
polecenia pv do monitorowania postÚpów dziaïania.
8. Teraz utwórz system plików:
mkfs.ext4 /dev/mapper/backup2

Wyniki dziaïania tego polecenia pokazano poniĝej:

9. NastÚpnie zamontuj nowy system plików i upewnij siÚ, ĝe jest dostÚpny:
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Gratulacje! Udaïo Ci siÚ utworzyÊ zaszyfrowanÈ partycjÚ. Teraz moĝesz bezpiecznie przechowywaÊ na niej wszystkie swoje dane, nawet jeĝeli komputer jest wyïÈczony.

Co dalej?
Wykonaj nastÚpujÈce polecenia, aby odmontowaÊ zaszyfrowanÈ partycjÚ i zabezpieczyÊ na
niej dane:
umount /backup2
cryptsetup luksClose backup

Aby ponownie zamontowaÊ zaszyfrowanÈ partycjÚ, naleĝy wykonaÊ nastÚpujÈce polecenia:
cryptsetup luksOpen /dev/xvdc backup2
mount /dev/mapper/backup2 /backup2
df -H
mount
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Zastosowanie pliku sudoers
— konfiguracja dostÚpu do polecenia sudo
Plik sudoers to bardzo uĝyteczny mechanizm systemu Linux, pozwalajÈcy administratorowi
systemu na przyznanie zwiÚkszonych uprawnieñ zaufanemu, regularnemu uĝytkownikowi,
jednak bez koniecznoĂci faktycznego dzielenia siÚ hasïem uĝytkownika root. Zamiast tego
administrator musi po prostu dodaÊ nazwÚ konta zwykïego uĝytkownika do listy sudoers.
Po dodaniu uĝytkownika do listy sudoers moĝe on wykonaÊ kaĝde polecenie administracyjne,
poprzedzajÈc je komendÈ sudo. NastÚpnie uĝytkownik zostaje poproszony o podanie wïasnego
hasïa. Po wpisaniu poprawnego hasïa polecenie administracyjne zostaje wykonane w taki sam
sposób jak przez uĝytkownika root.

Przygotuj siÚ
Poniewaĝ plik konfiguracyjny jest predefiniowany, a wszystkie uĝywane polecenia sÈ wbudowanymi poleceniami powïoki, przed rozpoczÚciem tego Êwiczenia nie sÈ potrzebne ĝadne
dodatkowe przygotowania.

Jak to zrobiÊ…
Wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. Najpierw utworzysz normalne konto uĝytkownika, a nastÚpnie dasz mu dostÚp
do polecenia sudo. Kiedy to zrobisz, bÚdziesz mógï uĝyÊ polecenia sudo z nowego
konta, a nastÚpnie bÚdziesz mógï wykonaÊ polecenia administracyjne. Aby
skonfigurowaÊ dostÚp do polecenia sudo, powinieneĂ uwaĝnie wykonaÊ opisane dalej
kroki. Najpierw zaloguj siÚ do systemu jako uĝytkownik root, a nastÚpnie utwórz
nowe konto uĝytkownika za pomocÈ polecenia useradd, jak pokazano na rysunku.
Zamiast ciÈgu znaków USERNAME wpisz ĝÈdanÈ nazwÚ konta uĝytkownika:

2. Teraz, uĝywajÈc polecenia passwd, ustaw hasïo dla nowego konta uĝytkownika,
jak pokazano na kolejnym rysunku:
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3. NastÚpnie otwórz do edycji plik /etc/sudoers. Aby to zrobiÊ, powinieneĂ
uĝyÊ polecenia visudo, tak jak to zostaïo pokazane na rysunku poniĝej.
Reguïy uĝywania polecenia sudo sÈ definiowane w pliku /etc/sudoers:

4. Po otwarciu pliku w edytorze wyszukaj wiersze, które umoĝliwiajÈ dostÚp
do polecenia sudo uĝytkownikom znajdujÈcym siÚ w grupie test:

5. WybranÈ konfiguracjÚ moĝesz wïÈczyÊ, usuwajÈc znak komentarza (#) znajdujÈcy
siÚ na poczÈtku drugiego wiersza. Po dokonaniu zmian zapisz plik i wyjdě
z edytora. NastÚpnie, uĝywajÈc polecenia usermod, dodaj wczeĂniej utworzone
konto uĝytkownika do grupy test:

6. Teraz musisz sprawdziÊ, czy utworzona konfiguracja pozwala nowemu
uĝytkownikowi na uruchamianie poleceñ przy uĝyciu sudo.
7. Aby przeïÈczyÊ siÚ na nowo utworzone konto uĝytkownika, naleĝy uĝyÊ
polecenia su:

8. Teraz zastosuj polecenie groups, aby potwierdziÊ, ĝe konto uĝytkownika zostaïo
dodane do grupy test:

Na koniec, z poziomu nowego konta, powinieneĂ wykonaÊ polecenie sudo whoami.
Poniewaĝ polecenie sudo wykonujemy na tym koncie po raz pierwszy, na ekranie
zostanie wyĂwietlony domyĂlny komunikat informacyjny, a nastÚpnie zostaniesz
poproszony o podanie hasïa dla tego konta:
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9. Ostatnim wierszem wyĂwietlanym na ekranie jest nazwa uĝytkownika,
bÚdÈca wynikiem dziaïania polecenia whoami. Jeĝeli polecenie sudo zostaïo
skonfigurowane poprawnie, na ekranie pojawi siÚ nazwa root.
Udaïo Ci siÚ pomyĂlnie skonfigurowaÊ konto uĝytkownika z dostÚpem do polecenia sudo.
Moĝesz teraz zalogowaÊ siÚ na to nowe konto i uĝywaÊ sudo do uruchamiania innych poleceñ na prawach uĝytkownika root.

Jak to dziaïa…
Gdy zakïadasz nowe konto uĝytkownika, nie ma ono uprawnieñ do uruchamiania poleceñ
administratora. Jednak po dodaniu do pliku /etc/sudoers odpowiedniego wpisu dajÈcego
nowemu uĝytkownikowi dostÚp do polecenia sudo moĝna zaczÈÊ uĝywaÊ tego nowego konta
uĝytkownika do uruchamiania wszystkich poleceñ na prawach uĝytkownika root.

Co dalej?
Oto kilka dodatkowych Ărodków, które moĝna podjÈÊ w celu zwiÚkszenia bezpieczeñstwa
systemu.

Ocena podatnoĂci
Ocena podatnoĂci to proces kontroli bezpieczeñstwa sieci i systemów, dziÚki któremu moĝna uzyskaÊ informacje na temat poufnoĂci, integralnoĂci i dostÚpnoĂci Ărodowiska komputerowego. Pierwszym etapem oceny podatnoĂci jest rozpoznanie, majÈce na celu zebranie informacji o badanym Ărodowisku. NastÚpnie przechodzimy do skanowania w poszukiwaniu
podatnoĂci, w ramach którego staramy siÚ wyszukaÊ wszystkie istniejÈce luki i sïaboĂci zabezpieczeñ. Wreszcie na koniec nastÚpuje faza raportowania, w której opisujemy wszystkie
znalezione podatnoĂci, grupujÈc je wedïug kategorii niskiego, Ăredniego i wysokiego ryzyka.
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Skanowanie hostów
za pomocÈ programu Nmap
Nmap, który moĝe byÊ uĝywany do skanowania sieci, jest jednym z najpopularniejszych narzÚdzi dostÚpnych w systemie Linux. Nmap jest dostÚpny juĝ od wielu lat i obecnie to jeden
z najpopularniejszych skanerów sieciowych. Program ten jest uĝywany przez administratorów do wyszukiwania hostów, skanowania otwartych portów, a nawet skanowania w poszukiwaniu podatnoĂci. Jeĝeli planujesz przeprowadzenie oceny podatnoĂci Twojego systemu,
Nmap jest z pewnoĂciÈ narzÚdziem, którego nie moĝesz przegapiÊ.

Przygotuj siÚ
WiÚkszoĂÊ wspóïczesnych dystrybucji systemu Linux jest dostarczana z juĝ zainstalowanym
pakietem Nmap. Pomimo to Twoim pierwszym krokiem powinno zawsze byÊ sprawdzenie,
czy Nmap jest rzeczywiĂcie zainstalowany w Twoim systemie. Moĝesz to zrobiÊ za pomocÈ
nastÚpujÈcego polecenia:
nmap --version

Jeĝeli Nmap jest zainstalowany, wyniki dziaïania powyĝszego polecenia powinny byÊ mniej
wiÚcej takie:

Jeĝeli Nmap nie jest jednak zainstalowany, moĝesz go pobraÊ ze strony https://nmap.org/
download.html.
Aby szybko zainstalowaÊ pakiet Nmap w systemie Linux opartym na dystrybucji Debian,
moĝesz uĝyÊ nastÚpujÈcego polecenia:
sudo apt-get install nmap

Jak to zrobiÊ…
Aby przeskanowaÊ wybranÈ podsieÊ za pomocÈ programu Nmap, powinieneĂ wykonaÊ nastÚpujÈce polecenia:
1. NajczÚstszym zastosowaniem programu Nmap jest znalezienie wszystkich hostów
dostÚpnych online w danym zakresie adresów IP. Skanowanie sieci z uĝyciem
domyĂlnych ustawieñ skanera Nmap moĝe jednak trochÚ potrwaÊ, w zaleĝnoĂci
od rozmiarów skanowanej podsieci oraz liczby dostÚpnych w niej hostów.
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2. Przykïad takiego skanowania zostaï pokazany poniĝej:

3. Aby przeprowadziÊ skanowanie typu SYN hosta o wybranym adresie IP,
powinieneĂ uĝyÊ nastÚpujÈcego polecenia:

4. Jeĝeli skanowanie typu SYN nie dziaïa poprawnie lub nie przyniosïo
oczekiwanych rezultatów, moĝesz równieĝ uĝyÊ skanowania typu Stealth:
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5. Aby sprawdziÊ, jakie usïugi dziaïajÈ na zdalnym komputerze, moĝna wykonaÊ
skanowanie usïug z wykrywaniem numerów wersji (ang. Service Version
Detection) w nastÚpujÈcy sposób:

6. Jeĝeli chciaïbyĂ wykryÊ system operacyjny dziaïajÈcy na zdalnym systemie,
uruchom poniĝsze polecenie:
nmap -O 192.168.1.102
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7. Fragment przykïadowych wyników dziaïania takiego polecenia zostaï pokazany
na rysunku poniĝej:

8. Jeĝeli chciaïbyĂ przeskanowaÊ tylko wybrany port sieciowy danego hosta,
np. port 80, moĝesz uĝyÊ nastÚpujÈcego polecenia:
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Jak to dziaïa…
Za pomocÈ skanera Nmap moĝemy sprawdziÊ, jakie usïugi dziaïajÈ na poszczególnych portach sieciowych. Informacje takie pozwalajÈ administratorowi sieci wyïÈczaÊ niepotrzebne
usïugi sieciowe i zamykaÊ nieuĝywane porty. W przykïadach przedstawionych powyĝej pokazano, jak zastosowaÊ program Nmap do skanowania portów i badania otaczajÈcej nas sieci.

Zobacz równieĝ
Nmap posiada takĝe wïasny jÚzyk skryptowy, którego moĝemy uĝywaÊ do pisania wïasnych
skryptów. Skrypty NSE (ang. Nmap Scripting Engine) mogÈ byÊ uĝywane do automatyzowania
procesu skanowania i zwiÚkszania moĝliwoĂci programu.
WiÚcej szczegóïowych informacji na temat skanera Nmap znajdziesz na stronie https://nmap.org/.

Zdobywanie uprawnieñ uĝytkownika root
w podatnym na ataki systemie Linux
Kiedy chcesz siÚ dowiedzieÊ, jak skanowaÊ i przeïamywaÊ zabezpieczenia systemu Linux,
napotykasz zwykle na jeden powaĝny problem: gdzie moĝna tego spróbowaÊ. WïaĂnie w takim
celu zespóï twórców pakietu Metasploit opracowaï i udostÚpniï maszynÚ wirtualnÈ o nazwie
Metasploitable, która zostaïa celowo wyposaĝona w szereg podatnych na ataki usïug i programów. DziÚki temu maszyna Metasploitable jest ĂwietnÈ platformÈ do Êwiczeñ w zakresie
skanowania i rozwijania umiejÚtnoĂci przeprowadzania testów penetracyjnych. W tym podrozdziale dowiemy siÚ, jak skanowaÊ systemy linuksowe, a takĝe jak na podstawie otrzymanych wyników znaleěÊ usïugÚ podatnÈ na ataki. NastÚpnie, wykorzystujÈc takÈ usïugÚ, spróbujemy uzyskaÊ nieautoryzowany dostÚp do systemu na poziomie uĝytkownika root.

Przygotuj siÚ
W tej sekcji bÚdziemy uĝywaÊ systemu Kali Linux oraz maszyny wirtualnej Metasploitable.
Pliki obrazów maszyny wirtualnej Metasploitable oraz systemu Kali Linux moĝesz pobraÊ
z nastÚpujÈcych stron:
Q http://sourceforge.net/projects/metasploitable/files/Metasploitable2/,
Q https://images.offensive-security.com/virtual-images/kali-linux-2018.2-vm-i386.zip.
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Jak to zrobiÊ…
Metasploit Framework jest narzÚdziem typu open source uĝywanym przez specjalistów ds.
bezpieczeñstwa na caïym Ăwiecie do przeprowadzania testów penetracyjnych i wykorzystywania exploitów. Pakiet Metasploit jest domyĂlnie zainstalowany w systemie Kali Linux (ten
system operacyjny jest najchÚtniej wybierany przez specjalistów).
Aby uzyskaÊ dostÚp na poziomie uĝytkownika root do podatnego na ataki systemu Linux,
postÚpuj zgodnie z poniĝszymi wskazówkami:
1. W systemie Kali Linux uruchom konsolÚ Metasploit. Aby to zrobiÊ,
wykonaj nastÚpujÈcÈ sekwencjÚ poleceñ:
service postgresql start
msfconsole

2. Po uruchomieniu na ekranie pojawia siÚ kilka informacji oraz znak zachÚty msf>
konsoli Metasploit.
3. Teraz spróbujemy przeskanowaÊ host o adresie 192.168.0.102, uĝywajÈc do tego
celu skanera Nmap, uruchomionego w osobnym oknie konsoli powïoki.
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Przykïadowe wyniki skanowania zostaïy pokazane poniĝej:

4. Wyniki dziaïania skanera pokazujÈ, ĝe na badanym hoĂcie uruchomionych jest
wiele usïug sieciowych, dziaïajÈcych na róĝnych portach. WĂród nich moĝemy
znaleěÊ serwer FTP dziaïajÈcy na porcie 21.
5. Skupimy siÚ na usïudze FTP. Na podstawie wyników skanowania moĝna siÚ
dowiedzieÊ, ĝe usïuga ta wykorzystuje serwer vsftpd w wersji 2.3.4.
6. Teraz powrócimy do Metasploita i spróbujemy znaleěÊ exploit dla serwera vsftpd.
Moĝna to zrobiÊ, wykonujÈc komendÚ search vsftp. Poniĝej przedstawiono
wyniki wyszukiwania:

7. Wyniki dziaïania pokazujÈ, ĝe Metasploit posiada moduï exploita o nazwie
VSFTPD Backdoor Command Execution o ocenie doskonaïej, co oznacza,
ĝe ten exploit powinien bardzo dobrze zadziaïaÊ.
8. Aby uĝyÊ tego exploita, wykonaj polecenia pokazane na kolejnym rysunku:
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9. Jak ïatwo zauwaĝyÊ, trzeba ustawiÊ parametr RHOST, który w naszym przypadku
bÚdzie miaï wartoĂÊ 192.168.1.102.
10. Ustaw wartoĂÊ parametru RHOST i uruchom exploit, tak jak to zostaïo pokazane poniĝej:

11. Jeĝeli wszystko zadziaïa zgodnie z oczekiwaniami, to po uruchomieniu exploita
powinieneĂ uzyskaÊ dostÚp na poziomie uĝytkownika root do atakowanego
systemu, tak jak to pokazano na poprzednim rysunku.

Jak to dziaïa…
Najpierw za pomocÈ programu Nmap przeskanowaliĂmy badany system, aby sprawdziÊ, które
porty sÈ otwarte i jakie dziaïajÈ na nich usïugi. W wyniku skanowania znaleěliĂmy usïugÚ FTP
dziaïajÈcÈ na porcie 21. NastÚpnie udaïo nam siÚ sprawdziÊ wersjÚ serwera FTP. Po zebraniu tych informacji powróciliĂmy do konsoli Metasploita i poszukaliĂmy exploitów dla serwera VSFTPD. Znaleziony moduï VSFTPD Backdoor Command Execution to w rzeczywistoĂci odpowiednio spreparowany kod, który jest wysyïany przez Metasploita i wykonywany
na maszynie docelowej, co jest moĝliwe ze wzglÚdu na istniejÈcÈ lukÚ w oprogramowaniu
serwera VSFTPD. Gdy kod exploita zostanie wykonany, otrzymujemy dostÚp do powïoki
atakowanego systemu na poziomie uĝytkownika root.
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Co dalej?
W sieci Internet znajdziesz wiele interesujÈcych informacji na temat exploitów, podatnoĂci i luk
w zabezpieczeniach systemu Linux.

Brak planu tworzenia kopii zapasowych
W dobie zïoĂliwych i niebezpiecznych cyberataków Twoje dane nigdy nie sÈ caïkowicie
bezpieczne i z pewnoĂciÈ wymagajÈ czegoĂ wiÚcej niĝ tylko dobrze zabezpieczonego systemu
— potrzebujÈ zabezpieczenia w postaci kopii zapasowych. Posiadanie takich kopii daje Ci pewnoĂÊ, ĝe nawet jeĝeli Twoje dane zostanÈ utracone, to bÚdziesz mógï je szybko odtworzyÊ.

Przygotuj siÚ
Kiedy mówimy o tworzeniu kopii zapasowych danych w systemie Linux, jednÈ z kluczowych
decyzji jest wybór odpowiedniego do tego narzÚdzia, które bÚdzie odpowiadaïo Twoim potrzebom biznesowym. Kaĝdy musi mieÊ niezawodne narzÚdzie do tworzenia kopii zapasowych danych, ale nie zawsze oznacza to koniecznoĂÊ wydawania duĝych pieniÚdzy na zakup
wyrafinowanych programów. NarzÚdzie do tworzenia kopii zapasowych powinno umoĝliwiaÊ
tworzenie lokalnych i zdalnych kopii zapasowych, kopii wykonywanych jednorazowo „na ĝyczenie”, kopii zapasowych wykonywanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i innych
funkcji w zaleĝnoĂci od Twoich potrzeb.

Jak to zrobiÊ…
Przedstawimy teraz kilka znakomitych narzÚdzi do tworzenia kopii zapasowych dla systemu
Linux.

fwbackups
Jest to chyba najprostsze ze wszystkich narzÚdzi do tworzenia kopii zapasowych dla systemu
Linux. Program fwbackups posiada bardzo przyjazny interfejs uĝytkownika i moĝe byÊ uĝywany do tworzenia pojedynczych kopii zapasowych, a takĝe do okresowego wykonywania
kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Kopie zapasowe, zarówno lokalne jak i zdalne, mogÈ byÊ zapisywane w róĝnych formatach,
takich jak tar, tar.gz, tar.bz lub rsync. Za pomocÈ tego narzÚdzia moĝna utworzyÊ kopiÚ
zapasowÈ tak pojedynczego pliku, jak i caïego komputera.
Program fwbackups pozwala na ïatwe wykonywanie kopii zapasowych i równie ïatwe przywracanie danych. Dodatkowo narzÚdzie to umoĝliwia tworzenie przyrostowych oraz róĝnicowych kopii zapasowych, co moĝe znaczÈco przyspieszyÊ caïy proces.
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rsync
Jest to zdecydowanie jedno z najczÚĂciej uĝywanych narzÚdzi do tworzenia kopii zapasowych
dla systemu Linux. Moĝe byÊ uĝywane do tworzenia przyrostowych kopii zapasowych, zarówno lokalnych jak i zdalnych.
Program rsync moĝe byÊ uĝywany do aktualizacji drzew katalogowych i systemów plików
przy zachowaniu linków, wïaĂciwoĂci, uprawnieñ i przywilejów.
BÚdÈc narzÚdziem wiersza poleceñ, rsync moĝe byÊ z powodzeniem uĝywane w prostych
skryptach, co w poïÈczeniu z narzÚdziem cron pozwala na stworzenie prostego rozwiÈzania
automatycznego tworzenia kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Amanda (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver)
Jest to darmowe narzÚdzie o otwartym kodzie ěródïowym, opracowane dla „umiarkowanie
duĝych centrów komputerowych”. Przeznaczone jest do tworzenia kopii zapasowych wielu
maszyn na napÚdach taĂmowych, dyskach twardych lub dyskach optycznych za poĂrednictwem sieci.
Amanda moĝe byÊ uĝywana do tworzenia kopii zapasowych danych w rozproszonej sieci
z zastosowaniem kombinacji gïównego serwera kopii zapasowych i systemów Linux lub
Windows.
Program ten pozwala równieĝ na tworzenie migawek woluminów LVM (ang. Logical Volume
Manager).

Simple Backup Solution (SBS)
Simple Backup Solution (SBS) to prosty program wyposaĝony w graficzny interfejs uĝytkownika. Moĝe byÊ uĝywany do tworzenia kopii zapasowych plików i katalogów. Program ten
pozwala równieĝ na stosowanie róĝnego rodzaju filtrów wykorzystujÈcych wyraĝenia regularne do wybierania bÈdě odrzucania plików, które zostanÈ skopiowane.
SBS posiada predefiniowane zestawy ustawieñ konfiguracyjnych, które mogÈ byÊ uĝywane
do tworzenia kopii zapasowych takich katalogów jak /var/, /etc/ czy /usr/local.
NarzÚdzie to moĝe byÊ wykorzystywane do tworzenia wïasnych, niestandardowych kopii
zapasowych oraz jednorazowych kopii zapasowych i zaplanowanych kopii zapasowych wykonywanych zgodnie z ustalonym wczeĂniej harmonogramem.

Bacula
Bacula jest darmowym narzÚdziem o otwartym kodzie ěródïowym. NarzÚdzie to wymaga
zainstalowania odpowiedniego klienta w kaĝdym systemie, którego kopia zapasowa bÚdzie
tworzona. Poszczególne systemy sÈ kontrolowane za pomocÈ serwera, który centralnie obsïuguje reguïy tworzenia kopii zapasowych.
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Bacula posiada wïasny format pliku, który nie jest jednak zastrzeĝony, poniewaĝ jest to narzÚdzie typu open source.
Program pozwala na tworzenie peïnych i przyrostowych kopii zapasowych i znakomicie
sprawdza siÚ w Ărodowisku, gdzie wiele serwerów posiada swoje wïasne napÚdy taĂmowe do
zapisywania kopiowanych danych.
Szyfrowanie i macierze RAID równieĝ sÈ obsïugiwane przez ten program. Dodatkowo Bacula
oferuje swój jÚzyk skryptów, pozwalajÈcy na dostosowanie zadañ tworzenia kopii zapasowych
oraz wprowadzenie szyfrowania.

Jak to dziaïa…
NarzÚdzia do tworzenia kopii zapasowych sÈ niezbÚdne dla kaĝdego, kto pracuje w branĝy
IT lub jest bardziej zaawansowanym uĝytkownikiem komputera. NarzÚdzia te powinny mieÊ
moĝliwoĂÊ tworzenia zaplanowanych kopii zapasowych, kopii jednorazowych, kopii lokalnych, zdalnych kopii zapasowych i wykonywania wielu innych funkcji w zaleĝnoĂci od potrzeb uĝytkownika.
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install.sh, 226
konfiguracyjny, 117
sample.sh, 287
sïowo kluczowe
acl, 207
src, 207
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, 358
sniffing, 357
Snort, 232
SSH, Secure Shell, 354
SSL, Secure Sockets Layer, 208
status pakietu OSSEC, 229
statystyki interfejsu, 335
sXID, 197
sygnatury rootkitów, 373, 375
synchronizacja plików, 243
system
IDAM, 128
Kerberos, 147
klienta, 147
plików
bezpieczeñstwo, 77
ext4, 59
Security Onion Linux, 385
wykrywania wïamañ, 215, 224, 232
Systemd, 382
szyfrowanie, 357
dysków, 31

T
Tails Linux, 270
podmenu Tails, 272
TCP Wrappers, 182
TCP/IP, 161
Telnet, 352
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Skorowidz

testowanie jÈdra, 63
token uwierzytelniajÈcy, 120
Tripwire, 215
tryb
analizatora pakietów, 232
wymuszania, 97
zezwalania, 96
tworzenie
domeny, 149
hasïa, 150
kopii zapasowych, 47

U
Ubuntu, 100
uprawnienia do wykonania pliku, 81
URI, Uniform Resource Identifier, 156
urzÈd certyfikacji, 214
urzÈdzenie USB, 123, 124
usïuga
auditd, 376, 378, 380, 382
FTP, 356
HTTPD, 349
LDAP, 103
nscd, 160
OSSEC, 231
PortSentry, 203
postfix, 362
shorewall, 224
SMTP, 358
Squid, 207
SSH, 136, 139, 310, 354
Telnet, 352, 363
ustawienia protokoïu TCP/IP, 165
usuwanie bïÚdów, 63
utwardzanie systemu, 397
uwierzytelnianie, 295
lokalne, 107
oparte na kluczach, 140
PAM, 121
USB, 124
uĝytkowników, 120, 155
zdalne, 133
uĝytkownik root, 43, 112, 137, 138

V
VirtualBox, 246
VMWare, 246

W
WAF, Web Application Firewall, 186
Whowatch, 318
Wireshark, 353
wirtualny host, 194
wïamania, 29
wïasnoĂÊ plików, 84
wyjÈtek bezpieczeñstwa, 212
wykrywanie
bïÚdów, 71
rootkitów, 224, 228, 372
wïamañ, 29, 232, 385
wyszukiwanie luk i podatnoĂci, 389
wyĂwietlanie podkatalogów, 79

Z
zabezpieczanie
ruchu sieciowego, 191
serwerów, 23
zadanie skanowania, 392, 393
zakleszczenie, 72
zapora sieciowa
Shorewall, 220
iptables, 169, 171
ModSecurity, 186
pfSense, 252
UFW, 346
zarzÈdzanie
aktualizacjami, 291
dostÚpem, 128
kontami uĝytkowników, 24
zarzÈdzanie plikami dziennika, 303
sieciami TCP/IP, 161
usïugÈ LDAP, 103
uĝytkownikami, 155
zasady
konfiguracji serwera, 24, 26
monitorowania, 25, 27
tworzenia haseï, 24
zawieszenia pozorne, 72
zdalne kopiowanie plików, 143
zdarzenia, 303, 315
zmiana
nazwy
katalogu, 91
plików, 92
wïaĂciciela plików i katalogów, 84
zmienne Ărodowiskowe powïoki, 283
znaczniki czasu, 93
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