FreeBSD – czyli nie taki diabeł straszny cz. 2
TLUG  12.01.2008

Bezpieczeństwo, stabilność

Partycjonowanie
Wydajność

Oddzielenie od siebie funkcjonalnych
części systemu

Łatwe backupowanie (np. RAID 1,5
etc.) bądź szyfrowanie jedynie ważnych
miejsc.

W razie uszkodzenia filesystemu nie
trzeba odzyskiwać reszty partycji,
jedynie uszkodzon

W przypadku nie korzystania z zapisu
na partycji można taka montować w
trybie readonly (/boot, /)


:

 Częściej wykorzystywane katalogi
(read+write >read) mogą być umieszczone
bliżej zewnętrznej granicy dysku.
 Dopasowanie rozmiaru bloku do rozmiaru
plików docelowych.
 Wykorzystywanie specyficznych cech
wydajnościowych filesystemow (np. ext2 do
małych partycji)
 Grupując pliki na partycjach wg.
charakterystyki dostępu pozwalamy
filesystemowi dopasować ustawienia

Kompilacja kernela – o tym, że można inaczej

Plik konfiguracyjny jądra

Wbrew pozorom konfiguracja jest prosta
opcje są dobrze udokumentowane (freebsd.org/handbook)

Mechanizm sysctl – użyteczne narzędzie do tuningu
Linux sysctl:
[root@magdalene~]# sysctl a | grep c ''
794

FreeBSD sysctl:
[shd@0xdead ~]$ sysctl a | grep c ''
1154

Dzięki sysctl możemy odczytać/zmodyfikować.

Informacje:
[shd@0xdead ~]$ sysctl kern.version
kern.version: FreeBSD 6.2STABLE #8: Tue Jul 3 09:11:58 CEST 2007
shd@0xdead.eu:/usr/obj/usr/src/sys/VIOLETTE
Parametry:
[shd@0xdead ~]$ sysctl kern.maxprocperuid
kern.maxprocperuid: 1357
[shd@0xdead ~]$ sysctl net.inet.tcp.blackhole
net.inet.tcp.blackhole: 2
[shd@0xdead ~]$ sysctl net.inet.ip.ttl=255
net.inet.ip.ttl: 255
[shd@0xdead ~]$ sysctl security.bsd.see_other_uids=0
security.bsd.see_other_uids: 0
[shd@0xdead ~]$ sysctl kern.securelevel
kern.securelevel: 1

System portów – Charakterystyczna cecha fbsd
System portów jest to pakiet skryptów umożliwiający bezproblemową instalację ponad
17000 programów.
Instalacja z repozytorium

Łatwość instalacji

Szybkość – za pomocą jednej komendy

Bezpieczeństwo – wystarczy zaufać
repozytorium

Kompilacja źródeł

Elastyczność – możliwość dołączenia tylko
takich modułów jakie bedziemy potrzebowali

Optymalizacja – dostosowanie kodu
maszynowego do używanej przez nas
konfiguracji sprzętowej
System portów

Łatwość instalacji – cd /usr/ports/security/sudo && make install clean > gotowe!

Szybkość – za pomocą powyższej komendy

Bezpieczeństwo – Port każdego programu ma listę mirrorów, z których można ściągnąć
źródła. Po pobraniu, automatycznie sprawdzane są sumy kontrolne danych. Wszystkie
modyfikacje systemu portów są sprawdzane przez społeczność.

Elastyczność – Najważniejsze opcje kompilacji możemy przekazać w parametrze, bądź
za pomocą menu tekstowego (make configure – w przypadku braku konfiguracji
uruchamia się samoczynnie)

Optymalizacja – Binarki budowane są z uwzględnieniem stosownych opty
malizacji.

Rany, gdzie tu iptables?
W skład base systemu wchodzą 3 firewalle:
 ipfw2 (IP FireWall)
 ipf (IP Filter)
 pf (Packet Filter)
ipfw2 – od samego początku pisany przez developerów FreeBSD i dla niego. Posiada
zarówno regułki stanowe, jak i bezstanowe. Kontrola przepływu realizowana za pomocą
dummynet. Pozwala emulować różne stadia obciążenia sieci, zagubienia pakietów.
ipf – nie pisany pod konkretny system. Można go znaleźć również w NetBSD, OpenBSD,
SunOS™, HP/UX, oraz Solaris™. Pierwotnie pisany jako bezstanowy, obecnie zawiera
również reguły stanowe. Bardziej zaawansowane funkcje są defaultowo są
dezaktywowane co pociąga za sobą wysokie bezpieczeństwo.
Pf – kompletny firewall zawierający kontrolę przepływu i translację adresów zmigrowany
z systemu OpenBSD. Posiada moduł normalizacji pakietów.
Jeśli nie przemawia do Ciebie żadna z powyższych opcji w drzewie portów można znaleźć
również pakiet iptables

Część mojej konfiguracji – przykład IPFW2

Plik /etc/opt/ipf/ipf.conf:
# IPFILTER rules file

Przykład konfiguracji ipf

# ========================================================================
# Input packets
# ========================================================================
block in quick on nei0 from 172.16.0.0/12 to any
block in quick on nei0 from 127.0.0.0/8 to any
block in quick on nei0 from 10.0.0.0/8 to any
block in quick on nei0 from 0.0.0.0/32 to any
block in log level local2.alert quick on nei0 from 192.168.11.34/32 to any
# SSH Server
pass in quick on nei0 proto tcp from any to any port = 22 flags S keep state keep frags
# TELNET Server
# pass in quick on nei0 proto tcp from any to any port = 23 flags S keep state keep frags
# FTP Server (Active)
# pass in quick on nei0 proto tcp from any to any port = 21 flags S keep state keep frags
# FTP Server (Passive) (FTP Server (Active) should be uncommented, too)
# pass in quick on nei0 proto tcp from any to any port > 1023 flags S keep state keep frags
block returnrst in log level local2.alert quick on nei0 proto tcp from any to 192.168.11.34/32
block returnicmpasdest(portunr) in log level local2.alert quick on nei0 proto udp from any to 192.168.11.34/32
block in quick on nei0 all
# ========================================================================
# Output packets
# ========================================================================
pass out quick on nei0 proto tcp from any to any flags S keep state keep frags
pass out quick on nei0 proto udp from any to any keep state keep frags
pass out quick on nei0 proto icmp from any to any keep state keep frags

Plik /etc/opt/ipf/ipnat.conf:

altq on fxp0 cbq bandwidth 1.5Mb queue { std_ext, www_ext, boss_ext }
queue std_ext
bandwidth 500Kb cbq(default borrow)
queue www_ext
bandwidth 500Kb { www_ext_http, www_ext_misc }
queue www_ext_http bandwidth 50% priority 3 cbq(red borrow)
queue www_ext_misc bandwidth 50% priority 1 cbq(borrow)
queue boss_ext
bandwidth 500Kb priority 3 cbq(borrow)
queue net_int
bandwidth 1.0Mb { std_int, it_int, boss_int }
queue std_int bandwidth 250Kb cbq(default borrow)
queue it_int
bandwidth 500Kb cbq(borrow)
queue boss_int bandwidth 250Kb priority 3 cbq(borrow)
queue www_int
bandwidth 99Mb cbq(red borrow)
altq on fxp1 cbq bandwidth 100% queue { internal_dmz, net_dmz }
queue internal_dmz
bandwidth 99Mb cbq(borrow)
queue net_dmz
bandwidth 500Kb { net_dmz_http, net_dmz_misc }
queue net_dmz_http bandwidth 50% priority 3 cbq(red borrow)
queue net_dmz_misc bandwidth 50% priority 1 cbq(default borrow)
queue internal_dmz
queue net_dmz
bandwidth 500Kb { net_dmz_http, net_dmz_misc }
queue net_dmz_http priority 3 cbq(red)
queue net_dmz_misc priority 1 cbq(default)
main_net
it_net
int_nets
dmz_net
boss
wwwserv

=
=
=
=
=
=

Przykład PF

"192.168.0.0/24"
"192.168.1.0/24"
"{ 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24 }"
"10.0.0.0/24"
"192.168.0.200"
"10.0.0.100"

block on { fxp0, fxp1, dc0 } all
pass in on fxp0 proto tcp from any to $wwwserv port { 21, > 49151 } flags S/SA keep state queue www_ext_misc
pass in on fxp0 proto tcp from any to $wwwserv port 80 flags S/SA keep state queue www_ext_http
pass out on fxp0 from $int_nets to any keep state
pass out on fxp0 from $boss to any keep state queue boss_ext
pass
pass
pass
pass

in
in
in
in

on
on
on
on

dc0
dc0
dc0
dc0

from $int_nets to any keep state
from $it_net to any queue it_int
from $boss to any queue boss_int
proto tcp from $int_nets to $wwwserv port { 21, 80, > 49151 } flags S/SA keep state queue www_int

pass out on dc0 from dc0 to $int_nets
pass in on fxp1 proto { tcp, udp } from $wwwserv to any port 53 keep state
pass out on fxp1 proto tcp from any to $wwwserv port { 21, > 49151 } flags S/SA keep state queue net_dmz_misc
pass out on fxp1 proto tcp from any to $wwwserv port 80 flags S/SA keep state queue net_dmz_http
pass out on fxp1 proto tcp from $int_nets to $wwwserv port { 80, 21, > 49151 } flags S/SA keep state queue
internal_dmz

Skrypty uruchomieniowe

Podział na systemowe i dostawców trzecich

/etc/rc.d/

/usr/local/etc/rc.d/




