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Abstract. This article describes the implementation of TuxGuardian, a host fi-

rewall developed after the observation that Linux security applications were not

tailored for lay users. By using the security mechanisms adopted in the Li-

nux kernel 2.6, TuxGuardian is able to implement access control policies to the

network resources, controlling every application that tries to transfer data over

the network. This firewall has been developed in a three-layered architecture of

independent modules and is able to operate with or without user intervention.

Also, TuxGuardian’s modular design eases the task of adding new features and

functionality, specially since it’s distributed under the GNU/GPL license.

Resumo. Este artigo descreve a implementação do TuxGuardian, um firewall

de host desenvolvido a fim de possibilitar a gerência de segurança por parte de

usuários leigos. Através da utilização de mecanismos de segurança presentes

no kernel 2.6 do Linux, o TuxGuardian possibilita a implementação de políticas

de controle de acesso aos recursos de rede. Desta maneira, é capaz de iden-

tificar e gerenciar aplicações que tentam acessar a rede, impedindo que apli-

cativos maliciosos possam gerar ou receber tráfego pela Internet. O firewall

foi desenvolvido na forma de módulos independentes, em uma arquitetura de

três camadas, e é capaz de operar com ou sem o auxílio do usuário. O design

modular do TuxGuardian, licenciado pela GNU/GPL, também permite a fácil

expansão de suas funcionalidades.

1. Introdução

A crescente popularização da Internet e dos serviços disponibilizados através da rede fez

com que a busca por sistemas seguros se tornasse uma necessidade indiscutível. Prova

disso é a ampla difusão de mecanismos de controle de tráfego, tais como firewalls e siste-

mas de detecção de intrusão. Recentemente um novo mecanismo de segurança, conhecido

pelo nome de “Firewall de Host”, passou a ser adotado em inúmeras situações. Um fi-

rewall de host nada mais é do que um mecanismo de fácil operação desenvolvido com o

intuito de proteger individualmente cada computador. Em oposição aos dispositivos con-

vencionais de segurança, como aqueles baseados na filtragem de pacotes, os firewalls de

host tornam o computador seguro através do controle de quais aplicações têm autorização

para receber e transmitir dados pela rede.

Através de um estudo envolvendo os aplicativos de segurança existentes para Li-

nux, constatou-se que não existem soluções satisfatórias que atendam às expectativas do

usuário final ([Silva, 2004]). Por essa razão, foi dado início ao desenvolvimento um fi-

rewall de host extensível e de fácil utilização, chamado TuxGuardian.
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O TuxGuardian foi desenvolvido para plataforma Linux e é software livre.

Para download ou informações mais detalhadas sobre o projeto, consulte o site

http://www.inf.ufrgs.br/˜bcs/tuxguardian.

2. Descrição da ferramenta implementada

2.1. Arquitetura de três camadas

O TuxGuardian foi desenvolvido de maneira modular, o que significa que existem várias

componentes que cooperam para que a funcionalidade do firewall seja obtida. Foram

especificadas três camadas distintas, cada uma com uma tarefa bem determinada, assim

como um protocolo de comunicação utilizado na troca de informações entre essas cama-

das.

O módulo de segurança é a camada do TuxGuardian que opera em mais baixo

nível, fornecendo ao firewall a capacidade de monitorar aplicações que tentam acessar a

rede, tanto como clientes quanto como servidoras.

A segunda camada é implementada na forma de um daemon, e é responsável por

armazenar as informações a respeito de quais aplicativos são considerados confiáveis para

acessar a rede. O daemon é um programa de usuário que é contatado pelo módulo de

segurança sempre que alguma decisão crítica de segurança precisa ser tomada.

O frontend é a terceira camada do TuxGuardian, e seu objetivo principal é fornecer

os meios necessários para que possa haver interação em tempo real com o usuário. O

frontend é uma peça opcional para o funcionamento do firewall de host, e seu uso é

determinado pelas necessidades de cada usuário ou administrador.

2.2. O módulo de segurança

O módulo de segurança nada mais é do que um módulo carregável convencional do Linux.

A principal função do módulo de segurança é detectar e tratar certos eventos de rede con-

siderados importantes para a segurança da máquina. Note que o TuxGuardian não analisa

diretamente o tráfego de rede, e sim as operações que ocorrem no nível do aplicativo. Por

uma decisão de projeto, as operações monitoradas são aquelas que envolvem a criação e

utilização de sockets.

O monitoramento destas operações é possível devido à utilização do framework

LSM (Linux Security Modules). O LSM consiste em uma ferramenta recentemente ado-

tada no kernel mainstream do Linux, e que foi desenvolvida a fim de facilitar a criação de

políticas de controle de acesso [Wright and Cowan, 2003]. O LSM insere várias callbacks

em pontos estratégicos do código do kernel, de maneira que funções podem ser chamadas

no momento em que ocorrerem acessos a determinados objetos internos do kernel.

As duas principais callbacks definidas no módulo de segurança do TuxGuardian

são socket_create e socket_listen. Ambas são utilizadas a fim de mediar operações sobre

sockets da família de protocolos IPv4 e IPv6. Comunicações locais via sockets não são

verificadas.

Sempre que o módulo detecta um evento de rede suspeito, são utilizadas rotinas

auxiliares que transmitem informações de contexto para o daemon e aguardam uma res-

posta acerca de como agir, ou seja, uma resposta que informe se esta aplicação deve ou

não ter acesso a rede.

2.3. O daemon

O daemon corresponde à camada do TuxGuardian responsável por manter atualizadas

todas as informações de segurança do firewall de host. Para isso, um arquivo de configu-
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ração é lido e seus dados são transferidos para uma tabela hash mantida em memória. Esta

tabela hash também é responsável por armazenar permissões de segurança transitórias, ou

seja, permissões de acesso que são válidas somente durante a execução atual do firewall.

O daemon consiste em uma aplicação servidora capaz de receber conexões do

módulo de segurança sempre que este necessitar de alguma informação crítica, e é o

responsável por garantir a integridade das aplicações que possuem direitos de acesso à

rede. Isso evita que aplicações maliciosamente alteradas possam acessar a rede.

Até o momento, o controle de permissões existente permite que se especifique se

determinado aplicativo poderá ou não ter acesso à rede como cliente e se este aplicativo

poderá ou não atuar como um servidor.

2.4. Protocolo de comunicação intercamadas

A troca de dados que ocorre entre as camadas do TuxGuardian segue o padrão definido

pelo protocolo TGP (TuxGuardian Protocol), o qual utiliza mensagens de tamanho fixo.

Este protocolo é utilizado a fim de requisitar e transmitir informações entre os módulos.

Isso é necessário, por exemplo, devido ao fato de que todas as informações de segurança

estão concentradas no daemon, e também devido à independência do frontend. O deta-

lhamento dos pacotes utilizados por este protocolo pode ser encontrado em [Silva, 2004].

2.5. O frontend

A última parte que compõe o TuxGuardian, e que na verdade é opcional para o seu funci-

onamento, é o frontend. O frontend nada mais é do que um aplicativo utilizado para obter

a opinião do usuário nos casos em que o daemon não é capaz de agir de forma autônoma.

A tarefa do frontend é traduzir queries TGP para o usuário final, de modo que possa ha-

ver interação em tempo real. Note que, nos casos onde o frontend não estiver disponível

ou não estiver sendo utilizado, o TuxGuardian irá operar apenas com as regras definidas

estaticamente no seu arquivo de configuração.

Figura 1: O frontend (desenvolvido em QT) solicitando intervenção do usuário.

3. Exemplos de uso

São descritas a seguir, em uma lista não exaustiva, algumas situações nas quais o uso do

TuxGuardian é aconselhado:

• proteção adicional, em nível de aplicativos, para máquinas onde já existem meca-

nismos de segurança de mais baixo nível, como um filtro de pacotes;
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• identificação e isolamento de aplicações mal-intencionadas no exato momento em

que elas tentam agir (ex: um spyware tentando transmitir dados confidenciais pela

internet);

• proteção contra alterações intencionais em aplicativos que acessam a rede, a fim

de garantir a integridade e confiabilidade de todos programas utilizados para trans-

missão de dados pela internet;

• criação de uma camada extra de proteção na rede, adicionalmente àquela geral-

mente provida pelo firewall da rede ou gateway. Essa proteção, por estar locali-

zada individualmente em cada host, seria inerentemente distribuída e teria impacto

direto sobre a carga imposta ao firewall institucional.

Tendo em vista que o desenvolvimento do TuxGuardian ainda não está concluído,

algumas tarefas pendentes devem ser desenvolvidas em um futuro próximo. Entre elas,

destacamos a necessidade de desenvolvimento de métodos que garantam a integridade do

módulo de segurança e do arquivo de configuração do daemon; o desenvolvimento de

rotinas que permitam a análise de integridade de aplicativos linkados dinamicamente; e

a identificação e tratamento de recursos de rede alocados antes da inicialização do Tux-

Guardian.

4. Conclusões

Com o avanço do Linux Desktop e dos sistemas baseados em software livre para o público

leigo, é essencial que haja disponibilidade de mecanismos de segurança que possam ser

configurados por usuários finais. A gerência de aplicações confiáveis proporciona uma

boa solução para este problema, na medida em que constitui um mecanismo que não

exige amplo conhecimento acerca do modo como as redes operam. O TuxGuardian é

um firewall de host desenvolvido levando-se em conta exatamente essa filosofia, e que é

efetivamente capaz de fornecer uma camada extra de segurança, em adição àquela provida

por mecanismos clássicos de segurança.

Devido à falta de ferramentas deste tipo para plataforma Linux, o TuxGuardian dá

o primeiro passo no sentido de disponibilizar mecanismos de segurança fáceis de usar e

que visem exclusivamente o usuário final. A distribuição através da licença GNU/GPL,

o desenvolvimento modular e a utilização de frameworks genéricos de segurança contri-

buem para que o TuxGuardian possa ser aperfeiçoado e adaptado para fins diversos.
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