
  

ConfigServer Firewall 
Instalando e Configurando 

Básico 



ConfigServer Firewall 

CSF ou ConfigServer Firewall é um firewall 
dinâmico na inspeção de pacotes (SPI), detecção 
de Intrusão/Login e Segurança em Aplicações 
para Servidores Linux 
 
Baseado em IPTables 
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	  	   Supported and Tested Operating Systems	  

	  	   RedHat	  v7.3,	  v8.0,	  v9.0	   *openSUSE	  v10,	  v11	  

	  	   RedHat	  Enterprise	  v3,	  v4,	  v5,	  
v6(32/64	  bit)	   *Debian	  v3.1,	  v4,	  v5,	  v6	  

	  	   CentOS	  v3,	  v4,	  v5,	  v6	  (32/64	  bit)	   *Ubuntu	  v6.06	  LTS,	  v8.10,	  v9.10,	  
v10.04	  LTS,	  v10.10	  

	  	   Fedora	  Core	  v1	  to	  v16(32/64	  bit)	   *Mandriva	  2009,	  2010	  

	  	   *Gentoo	   *Slackware	  v12.2	  

	  	   CouldLinux	  (based	  on	  CentOS/
RHEL)	   	  	  
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Supported and Tested Virtual Servers	  

	  	   **Virtuozzo	   **OpenVZ	  
	  	   VMware	   UML	  
	  	   Xen	   MS	  Virtual	  Server	  
	  	   VirtualBox	   	  	  

(**	  requires	  correct	  iptables	  configuraYon	  on	  host	  server)	  



CSF-Características 

 
 
 
 

Algumas	  CaracterísYcas:	  
	  
•  Clustering	  LFD:	  Opção	  de	  Propagação	  de	  Ips	  
entre	  vários	  servidores	  (LFD)	  

•  Detecção	  de	  Falha	  de	  Login	  Distribuído	  
•  Configurar	  tempo	  para	  bloquear	  ou	  liberar	  IPs	  
•  Possui	  um	  painel	  de	  controle	  separado	  ou	  incluso	  
ao	  Apache	  

•  Envio	  de	  relatório	  por	  e-‐mail	  
•  Facílima	  administração	  



Login Failure Daemon 

 
 
 
 

Complemento	  Login	  Failure	  Daemon:	  
	  
•  Verifica	  periodicamente	  as	  entradas	  mais	  recentes	  no	  log	  
do	  seu	  servidor	  em	  busca	  de	  falhas	  de	  login	  em	  um	  curto	  
intervalo	  de	  tempo.	  

•  Após	  detectar	  uma	  tentaYva	  de	  ataque,	  ele	  senta	  o	  sarrafo	  
no	  desgraçado.	  	  



Instalando 

 
 
 
 

Vamos	  instalar?	  
Precisamos	  da	  distro	  especificada,	  apache	  
instalado,	  perl	  e	  seus	  módulos.	  
	  
Siga	  a	  Vídeo	  Aula	  mané!	  



Download & Install 

•  wget http://www.configserver.com/free/csf.tgz 
•  tar -xzf csf.tgz 
•  cd csf 
•  sh install.sh 

Difícil hein!??? 



Flag Teste 

•  Você já configurou um firewall e ficou trancado 
para fora de casa? 

•  O tempo para testes são de 5 minutos, a ser 
definido na Flag TESTING_INTERVAL=“X” 

•  Para remover, use a flag TESTING=“0” 



Updates 

•  Você pode configurar para atualizações 
automáticas 

•  É possível fazer Update manual usando o 
comando #csf -u 



Block ICMP 

•  ICMP_IN 
•  ICMP_OUT 



Ports 

•  Use as Flags TCP_IN, TCP_OUT, UDP_IN.... 
Para gerenciar as portas abertas. 

•  Todas as demais portas são fechadas por 
padrão. 



Interfaces 

•  Por padrão o CSF usará o Iptables para aplicar 
as regras por todas as interfaces, claro que 
exceto o Loopback. 
Você pode definir as interfaces ao qual ele deve 
ou não aplicar 

•  ETH_DEVICE 
•  ETH_DEVICE_SKIP 



Limite de IPS 

•  Você pode limitar um número máximo de IPs 
bloqueados 

•  DENY_IP_LIMIT = “100” 
•  DENY_TEMP_IP_LIMIT = "100" 



LFD 

•  Você pode habilitar ou desabilitar o LFD 
•  LF_DAEMON = "1" 
•  Checa se o LFD parou de funcionar a cada 300 

segundos: LF_CSF = "1“ 
•  Quando você reiniciar o CSF o LFD irá reiniciar 

também: LF_QUICKSTART = “1" 



Brincando com Mails 

•  Você pode bloquear o envio de e-mails, com 
exceção de alguns usuários pré definidos 

•  SMTP_BLOCK = "0“ 
Por padrão root, exim e mailman são liberados 

•   Rode /etc/csf/csftest.pl para testar as funções 
de envios de e-mails. 

•  Ativar envio local: SMTP_ALLOWLOCAL = "1“ 
•  Setar a porta do SMTP: SMTP_PORTS = "25" 



Brincando com Mails 

•  Setar os usuários que podem enviar e-mails 
SMTP_ALLOWUSER = "“ 
SMTP_ALLOWGROUP = "mail,mailman“ 



Bloqueando atacantes 

•  Você pode bloquear atacantes de 2 maneiras: 
1 – Adicionando no arquivo csf.deny o IP ou 
range do danadinho 
2 – Através do CLI csf –d IP 



Temp Block 
•  Ativa a opção de bloqueio temporário: 

LF_PERMBLOCK = "1" 
•  Intervalo em Segundos que o ip ficará 

bloqueado: 
LF_PERMBLOCK_INTERVAL = "86400" 

•  Vezes que ele será temporariamente bloqueado, 
após isso, será permante: 
LF_PERMBLOCK_COUNT = "4" 

•  Será gerado relatório: 
LF_PERMBLOCK_ALERT = "1" 

 



Desbloqueando 

•  Para desbloquear os meninos maus, você pode 
remove-los da lista csf.deny 

•  Você também poderá usar o CLI para removê-lo 
usando o comando csf -dr IP 

 



White List 

•  Na White List, o IP poderá virar o servidor de 
ponta cabeça que ele não será bloqueado. 
Você precisa adiciona-lo no arquivo csf.allow 

•  Para adicionar via CLI, use o comando csf -a IP 
•  Para remover via CLI, use o comando csf -ar IP 
 



Deus tocando seu S2 

•  CLI liberando TODOS IPS PERMANENTES:  
csf –df 

•  CLI liberando os TODOS IPS TEMPORARIOS: 
csf –tf 

 



Tela do Demônio 

•  Você pode informar ao atacante que ele foi 
bloqueado usando as seguintes Flags: 

•  MESSENGER = "1“ 
Ativa o Serviço 

•  MESSENGER_TEMP = "1“ 
Ativa o Serviço para IPS temporários 

•  MESSENGER_PERM = "1“ 
Ativa o Serviço para IPS Permanentes 

 



Tela do Demônio 

•  MESSENGER_USER = "csf“ 
Usuário do Serviço 

•  MESSENGER_HTML = "8888“ 
Porta do Serviço 

•  MESSENGER_HTML_IN = "80,2082,2095“ 
Portas redirecionadas para apresentação do 
HTML 

•  MESSENGER_TEXT = "8889“ 
Porta do Serviço em modo Texto 

 



Tela do Demônio 

•  MESSENGER_TEXT_IN = "21“ 
Porta que será redirecionada para avisar o 
ANIMAL que ele foi bloqueado 

•  useradd csf -s /bin/false 
•  Para editar a página, você pode bagunçar o 

arquivo /etc/csf/messenger/index.html ou 
index.txt 



Bloqueando Países 

•  Para bloquear países inteiros, são necessários 
levantar a lista de Ranges de IPS de todos eles. 
No CSF não: 

•  CC_DENY = “CH,AR“ 
Bloqueados China e Argentina 
CC_ALLOW = “BR“ 
Liberado acesso aos países, Brasil e Alemanha 



Bloqueando SynFlood 
•  SYNFLOOD = "1“ 

Serviço ativado 
•  SYNFLOOD_RATE = “90/s“ 

Permitido máximo de 90 conexões por Segundo 
•  SYNFLOOD_BURST = "150” 

Depois de 90 conexões o cara tem que 
aguardar 150 segundos para conectar denovo 

•  PORTFLOOD = "80;tcp;20;5“ 
A porta 80, TCP pode receber até 20 conexões 
simultâneas, ultrapassado isso, aguarda 5 seg. 



Bloqueando PortScan 

•  Esse é legal! Você bloqueia o animal qdo ele 
efetua um Scan no seu server: 

•  PS_LIMIT = "10“ 
Limite de portas que ele pode varrer 

•  PS_INTERVAL = "300“ #Else, 0 = Disabled 
Tempo mínimo que ele deve usar para varrer as 
portas LIMIT 



Bloqueando PortScan 

•  PS_PORTS = "0:65535,ICMP“ 
Range de portas que será protegida 

•  PS_PERMANENT = “1“ 
Ativar o bloqueio permanente 

•  PS_BLOCK_TIME = "3600“ 
Caso contrário, o tempo que ele ficará block 

•  PS_EMAIL_ALERT = "1“ 
Enviar relatório por e-mail 



Tentativas falhas 

•  Você pode bloquear as tentativas de login 
falhas, usando as flags: 

•  LF_SSHD = "5“ 
Você tem 5 tentativas 

•  LF_SSHD_PERM = "1“ #Else TEMP. 
Ativado para vc ir para a lista de Permanentes 

•  Use em: LF_SMTPAUTH, LF_POP3D, 
LF_IMAPD, LF_HTACCESS, LF_MODSEC, 
LF_BIND, LF_SUHOSIN 



Comandos Úteis 
•  csf -g IP 

Verifica se o IP está bloqueado 
•  csf –cp 

Verifica se todos os firewalls em Cluster estão 
respondendo 

•  csf –m [addr] 
Enviar relatório por e-mail 

•  csf –x 
Desativa o CSF e LFD 

•  csf –e 
Ativa o CSF e LFD 



Obrigado! 

Pesquisa: readme.txt 
Contatos: 
Mail: eth0.777@gmail.com 

 contato@desafiohacker.com.br 
 
Site: ASHACK 

 www.ashack.com.br 
 www.desafiohacker.com.br 

 


