
psad
Miután a fwdata fájl megtelt az elutasított csomagokkal, kiér-
tékelésük a psad démon feladata. Ez alapján dönthetõ el, hogy
az adott csomag vajon része-e kapuvizsgálatnak vagy más gya-
nús hálózati forgalomnak. A psad ezt úgy végzi el, hogy meg-
határozott idõnként megvizsgálja, vannak-e új sorok az fwdata

fájlban, hiszen az azt jelenti, hogy a tûzfal nemrégiben csoma-
gokat utasított el. A kapuvizsgálatok egytõl ötig terjedõ veszély-
szinthez vannak rendelve attól függõen, hogy a tûzfal hány
csomagot utasított el egy megadott idõn belül. Ezenkívül a vizs-
gálatot valamely veszélyszinthez aszerint is hozzá lehet rendel-
ni, hogy tartalmaz-e valamit a psad_signatures fájlban található
veszélyes minták közül. Ilyen mintára példa az NMAP Finger-

print attempt (azoknál a csomagoknál, ahol az URG-, PSH-,
SYN- és FIN- jelzõk be vannak állítva) és a DDoS – mstream

client to handler (ahol a SYN-csomag a 15 104-es kaput célozza).
Amikor a kapuvizsgálat elér egy meghatározott veszélyszintet,
a rendszer a következõ adatokat tartalmazó levelet küldi:

• a vizsgálat forrásának IP-címe,
• a cél IP-címe,
• a legutóbbi vizsgálati szakaszban végigvizsgált kapuk

tartománya (TCP vagy UDP),
• a vizsgálat kezdete óta megvizsgált kapuk teljes tartománya

(TCP és UDP), 
• kezdési és befejezési idõpont,
• a psad által hozzárendelt veszélyszint,
• a fordított DNS-adat (reverse dns information),
• a vizsgálat által használt TCP-jelzõk (azokkal a megfelelõ

Nmap parancssori kapcsolókkal együtt, amelyek ilyen
vizsgálatot eredményeznének),

• a whois-adat.

A psad ahelyett, hogy kérelmével a Linux-terjesztéseken alap-
értelmezés szerint telepített whois ügyfélhez fordulna, inkább
a Marco d'Itri által írt kitûnõ whois ügyfelet használja. Ez az
ügyfél ugyanis rendelkezik azzal a képességgel, hogy csaknem
minden vizsgálódó forrás IP-cím esetén mindig a megfelelõ
whois-adatbázist kérdezi le. A psad arra is képes, hogy az
IP Chains, illetve az IP Tables szabálykészletet átállítsa: minden
olyan IP-címet kitilt, amely elér egy bizonyos veszélyességi
szintet. Ez a képesség alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva,
mivel sok rendszergazda nem szeretné, hogy hálózatszerte
számos rendszergazda legyen képes a tûzfalat befolyásolni
úgy, az elérést az adott weblaphoz kitiltva e gépek nevében 
(IP-cím átírással) veszélyes csomagokat küld a tûzfalhoz.
Más rendszergazdák viszont valamilyen magas határértéket
szeretnek a kapuvizsgálat vagy más veszélyes forgalom esetére
beállítani, és a psad-ra bízzák az önmûködõ kitiltását. Figyel-
jük meg, hogy bármilyen adat, amit a psad megvizsgálhat,
a tûzfal által már eleve tiltva van. Ha a vizsgálat elér egy meg-
felelõen magas szintet, az önmûködõ kitiltó képesség a támadó
forráscímrõl érkezõ valamennyi forgalmat letiltja, mivel a rend-
szergazda valószínûleg nem szeretné, ha egy ilyen IP-címrõl
bármiféle csomag érkezne a helyi hálózatra, legyen az törvé-
nyes vagy törvénytelen.
A psad jelzõrendszerrel is rendelkezik, így ha a psad-nak
USR1 jelzést küldünk, meghívja a Data::Dumper-t és a
%Scan szerkezet-tartalmát a /var/log/psad/scan_hash.$$ fájlba
írja, ahol a $$ az adott psad-folyamat programazonosítóját
jelenti. A %Scan szerkezet a psad központi adatszerkezete,
az összes vizsgálati adatot tartalmazza, így kiíratása a vizsgált
adatok rögzítésére és hibakeresésre egyaránt jó, kiterjesztve

általa a psad képességkészletét. Jelenleg a psad is még fejlesz-
tés alatt áll, és jó pár dolog szerepel a tervlistáján – ugyanakkor
tevékenyen fejlesztik, és rövid idõközönként frissül.

IP Chains vagy IP Tables napló?
Az IP Chains és IP Tables tûzfalak közötti különbség bemutatá-
sához elõször is hasonlítsuk össze az Nmap XMAS-vizsgálat
által készült naplókat.

IP Chains
A 2. listában (24. CD Magazin/Gyanus könyvtárban) látható
IP Chains-üzenetek a 79 és 81 közötti TCP-kapuk Nmap XMAS-
vizsgálatával készültek. Emlékezzünk, az XMAS-vizsgálat
beállítja a FIN-, URG- és PSH-jelzõket. Elõbb az nmap parancs
és kimenete látható, ezt követi a megfelelõ IP Chains-kimenet.
Figyeljük meg, hogy az IP Chains egyáltalán nem említi, mely
TCP-jelzõk voltak beállítva.

IP Tables
Most ugyanezt a Nmap-vizsgálatot végezzük el (az nmap
parancssor és kimenet azonos a fenti IP Chains példában
találhatóval, így azt nem ismételjük meg), és megjelenítettük
a megfelelõ IP Tables-kimenetet (3. lista). Ebben az esetben a
vizsgálatnál használt csomagokban tisztán láthatjuk a beállított
FIN-, URG- és PSH-jelzõket.
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Kapcsolódó címek
A 2.2.x Linux rendszermagsorozathoz is léteznek olyan
foltok, amelyek az IP Chains tûzfalkódot teljes körû 
TCP-jelzõ naplózási képességekkel ruházzák fel. 
Példákért nézzük át a Linuxmag irattárát 2000/12/01-tõl
2000-12/07-ig, amely a � http://www.uwsg.indiana.edu/
hypermail/linux/kernel/0012.0/index.html címen érhetõ el.
Ebben a tárban találunk egy „[PATCH] IP Chains log will
show all flags” címû témát, amely a forráskód diff-et
tartalmazza a linux-2.2.x/net/ipv4/ip_fw.c fájlhoz.
A legjobb hely, ahol elsõ kézbõl juthatunk TCP-vel
kapcsolatos adatokhoz: RFC: 793 -Transmission Control
Protocol, a � http://www.ibiblio.org/pub/docs/rfc/rfc793.txt
címen.
A 2. és a 4. lista a � 24. CD Magazin/adatforgalom
könyvtárban található.
A psad tervlistájában jelenleg szereplõ célkitûzések: 
IP Filter-támogatás a BSD-felületeken; a legfontosabb
psad-összetevõk újraírása C-ben a jobb hatásfok elérése
érdekében; ICMP-támogatás; jobb aláírás-meghatározás,
hogy több IP-, UDP-, TCP-fejlécmezõt is be lehessen venni;
illetve a rendszer beépítése a Bastille Linuxba.
� http://www.bastille-linux.org.
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két hárombetûs, bûvös rövidítés több ponton is hasonlít
egymásra. Az elsõ és legszembetûnõbb apróságon túl-
lépve (miszerint ugyanazzal a betûvel kezdõdnek), ész-

reveheted, hogy mind a kettõ mögött ugyanaz a cég áll, név
szerint a Sun. Továbbá mindkettõ ugyanazt a célt hivatott szol-
gálni: adatokat oszthatsz meg velük a hálózaton. Ha már hal-
lottál róluk, most biztosan morogsz, amiért együtt említem
õket, hiszen úgy vélheted, semmi közük egymáshoz. Igaz: a két
rendszernél az állományok megosztásának módja nem ugyan-
olyan, viszont remélem, e kétrészes cikk végére kiderül, milyen
remekül kiegészíti egymást a két rendszer. Vágjunk bele!

Mire jó a NIS?
A NIS (Network Information Service) arra szolgál, hogy dbm
formátumú adatbázisokat oszthass meg számítógépek között.
Egy ilyen adatbázis rendkívül egyszerû felépítésû. Minden
rekord egy kulcs- és egy értékpárból áll. Ezeket az adatbáziso-
kat egyszerû szöveges állományokból készítheted a csomag-
hoz mellékelt segédprogrammal, a makedbm-mel. Ahhoz,
hogy eloszlassam a témát körüllengõ homályt, ismertetek egy
egyszerû példát. Tegyük fel, létezik egy linuxos hálód, ahol
azt szeretnéd, ha a felhasználókat központilag lehetne felü-
gyelni. Örülnél, ha nem kellene az összes gép /etc/passwd

állományát módosítanod, amennyiben egy új felhasználót fel
szeretnél venni a rendszerbe. Ebben az esetben a NIS a meg-
oldás. Csak a központi gépen veszed fel a /etc/passwd-be a
felhasználókat, elkészítesz egy adatbázist, majd a NIS-sel
megosztod. Ilyen egyszerû!

NIS, NIS+ és YP
Elnézést kérek mindenkitõl a sok rövidítésért, tudom, hogy
ezeket fel kell dolgozni, de egyedül ilyen „csúnya” szavakkal
van tele az összes fellelhetõ leírás. Mivel ez a cikk nem lépheti
túl a szabott keretet, kénytelen leszel hozzászokni ezekhez a
„mozaikszavakhoz”. A NIS és az YP ugyanaz. Az YP (Yellow
Pages – Sárga oldalak) a régebben használatos kifejezés. Mind-
addig így hívták a NIS-t, amíg a British Telecom be nem jegyez-
tette az YP-t. A NIS+ pedig a NIS egy továbbfejlesztett válto-
zata. Minden megtalálható benne, amit a NIS-bõl valaha is
hiányolhattál: titkosított fájlátvitel, a faszerkezeteknek köszön-
hetõen a nagy hálózatok rugalmas és megbízható kezelése.
Akad azonban egy kis gond is a NIS+-szal: kiszolgálórésze
Linux alá még csak próbaváltozatban létezik, így közel sem
mondható üzembiztosnak. Másrészt a NISHOWTO is azt
ajánlja, hogy a borzalmas kiszolgálóoldali beállítgatás gyötrel-
meitõl lehetõleg kíméljük meg magunkat, és használjunk 
NIS-t, ahol csak lehet.

Az RPC
Ha még nem barátkoztál meg a portmap-pal, itt az ideje,
hiszen ez a NIS egyik alapköve. Az RPC (Remote Procedure
Call) egy C-programozói könyvtár, amely lehetõvé teszi, hogy
egy folyamat egy függvényt egy másik számítógépen hívjon
meg. Amikor az RPC-rõl beszélünk, legtöbbször a Sun-féle

megvalósításra gondolunk, más néven a sunrpc-re. Amennyi-
ben akad olyan kiszolgáló, amely távoli függvényhívást tesz
lehetõvé, elõször a portmap-hez fordul, és „elmondja”, hogy
milyen számon és melyik kapun érhetõ el. Amikor az ügyfél
kapcsolódik, a portmap-tól tudja meg, hogy az adott számú
kiszolgáló éppen melyik kapun csücsül. Az egyetlen állandó
kapu így a portmap-é, ami a 111-es, az összes RPC-kiszolgáló
kapuja változhat. Összefoglalva: a portmap nem tesz mást,
mint hogy azokat az egyedi számokat, amelyeken a függvé-
nyek elérhetõk, kapuszámokra fordítja. Ez a kialakítás termé-
szetesen azt is jelenti, hogy a portmap-nak kell legelõször
elindulnia – még mielõtt bármilyen RPC-kiszolgálót indíthatnál
a gépeden. Debian alatt például futási szinttõl függetlenül
a rendszerindítás után önmûködõen elindul a portmap.
Amennyiben a portmap meghal, az összes RPC-kiszolgálót
újra kell indítani. Meg kell jegyeznem, hogy velem ez még
sosem fordult elõ, de ki tudja, mit hoz a jövõ. A biztonságmá-
niásoknak jegyezném meg, hogy a portmap használja
a tcp_wrapper függvénykönyvtárat, így a /etc/hosts.allow,
illetve a /etc/hosts.deny állományokkal kényelmesen behatárol-
ható azoknak a gépeknek a köre, amelyeknek engedélyezett
a használat (lásd még: portmap(8)).

A NIS-tartományok
Egy NIS-re épülõ hálózat több tartományból áll, de legalább
egy szükséges. Ezt a tartományt még véletlenül sem szabad
összetéveszteni a DNS-sel. Amennyiben a hálózatodon NIS
és named is található, tartománynévként mindenképpen
valamilyen a DNS-tõl különbözõ nevet válassz, ezzel is meg-
nehezítve az esetleges külsõ behatolók dolgát. A tartomány-
nevet a domainname paranccsal bármikor lekérdezheted és
beállíthatod (lásd késõbb). Ebben a tartományban lennie kell
legalább egy úgynevezett fõ (master) kiszolgálónak, ami a
megosztandó adatbázisokat tartalmazza. Ezt tükrözheti egy
vagy több alkiszolgáló (slave), amelyek a fõ gép adatbázisairól
mindig pillanatnyi másolatot tartanak fenn, és ha nagyon
leterhelt lenne, õk is kiszolgálhatják az ügyfeleket.
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