


Conteúdo:	  
  Porque	  PHP?	  

  Porque	  cuidar	  da	  segurança	  é	  tão	  importante?	  

  Cuidados	  com	  diretivas	  e	  funções.	  

  Register_globals.	  

  Utilizando	  php_flag	  e	  php_value.	  

  Logs	  e	  exibição	  de	  erros.	  

  Programando	  com	  segurança.	  

  Suhosin.	  

  Mod_security.	  



Porque	  PHP?	  



  Estável.	  

  Rápida.	  

  Simples.	  

  Poderosa.	  

  Bem	  documentada.	  

  Multi-‐plataforma.	  

  Extensivel.	  



Porque	  cuidar	  da	  segurança	  é	  tão	  
importante?	  



Porque	  o	  php	  é	  tão	  inseguro?	  



  Falhas	  podem	  existir	  em	  qualquer	  sistema.	  

  Programas	  inseguros	  podem	  ser	  feitos	  em	  qualquer	  
linguagem.	  

  Proteger	  aplicações	  web	  é	  tarefa	  tanto	  do	  administrador	  
quando	  do	  programador.	  

  A	  segurança	  também	  está	  ligada	  com	  a	  qualidade	  do	  seu	  
código.	  

  Cuidado	  com	  features	  que	  “ajudam”	  no	  desenvolvimento	  
mas	  que	  podem	  abrir	  brechas	  de	  segurança.	  



Cuidados	  com	  diretivas	  e	  funções	  



Diretivas	  



  allow_url_fopen	  –	  Permite	  utilizar	  arquivos	  externos	  como	  
se	  fossem	  arquivos	  locais.	  

  allow_url_include	  –	  Permite	  utilizar	  arquivos	  externos	  em	  
include/require.	  

  expose_php	  –	  Adiciona	  uma	  assinatura	  no	  header	  do	  seu	  
servidor	  web,	  informando	  que	  o	  php	  está	  instalado.	  

  magic_quotes	  –	  Adiciona	  o	  caracter	  de	  escape	  \	  (barra	  
invertida)	  em	  todos	  os	  dados	  que	  necessitam	  ser	  
identificados	  como	  caracteres	  normais	  “’\	  



Aplicação	  mal	  elaborada	  utilizando	  allow_url_fopen:	  



Agora	  com	  o	  allow_url_fopen	  desativado:	  



open_basedir	  e	  disable_functions	  



  open_basedir	  -‐	  Define	  os	  diretórios	  apartir	  dos	  quais	  o	  
PHP	  pode	  utilizar.	  

open_basedir	  =	  /var/www/:/tmp/	  

  disable_functions	  -‐	  Permite	  desabilitar	  funções	  que	  não	  
precisem	  ser	  utilizadas.	  

disable_functions	  =	  phpinfo,	  shell_exec,	  exec,	  passthru,	  proc_open,	  proc_nice,	  
system,	  chdir,	  chroot,	  dir,	  closedir,	  getcwd,	  opendir,	  readdir,	  rewinddir,	  
scandir,	  popen,	  pcntl_exec,	  pcntl_fork,	  pcntl_alarm,	  pcntl_setpriority,	  
pcntl_signal,	  pcntl_wait,	  pcntl_waitpid,	  ini_get,	  ini_get_all,	  ini_set,	  
ini_restore.	  



Aplicação	  sem	  open_basedir	  configurado.	  



Mesma	  aplicação,	  só	  que	  agora	  o	  open_basedir	  está	  em	  ação	  



Funções	  



  As	  funções	  exec,	  shellexec,	  system	  e	  passthru	  executam	  
comandos	  externos.	  

  Outras	  funções:	  phpinfo,	  proc_open,	  proc_nice,	  chdir,	  
chroot,	  dir,	  closedir,	  getcwd,	  opendir,	  readdir,	  rewinddir,	  
scandir,	  popen,	  pcntl_exec,	  pcntl_fork,	  pcntl_alarm,	  
pcntl_setpriority,	  pcntl_signal,	  pcntl_wait,	  pcntl_waitpid,	  
ini_get,	  ini_get_all,	  ini_set,	  ini_restore.	  



Register_globals	  



  Com	  register_globals	  habilitado,	  são	  criadas	  variáveis	  
locais	  com	  o	  nome	  equivalente	  às	  da	  EGPCS.	  

  É	  possível	  utilizar	  register_globals	  habilitado	  e	  ter	  minha	  
aplicação	  segura?	  

  Porque	  tantos	  programadores	  insistem	  em	  habilitar	  
register_globals?	  	  

  Porque	  não	  utilizar	  register_globals?	  



Exemplos	  de	  mal	  uso	  de	  
register_globals	  



if (authenticated_user()) 

    $auth = true; 

if ($auth) 

    echo “Usuário autorizado...”; 

else  

    echo “Usuário sem autorização!”;  

  O	  código	  acima	  pode	  ser	  facilmente	  burlado	  com	  a	  
seguinte	  URL:	  

http://www.site.com.br?login.php?auth=1 



  Na	  forma	  correta	  ficaria:	  

if (authenticated_user()) 

    $_SESSION[‘auth’] = true; 

if ($_SESSION[‘auth’])  

    echo “Usuário autorizado...”; 

else 

     echo “Usuário sem autorização!”; 



Utilizando	  php_flag	  e	  php_value	  



  Com	  as	  diretivas	  php_value,	  php_flag,	  é	  possível	  definir	  
opções	  personalizadas	  para	  cada	  vhost	  via	  
arquivos	  .htaccess.	  

  É	  necessário	  que	  a	  diretiva	  AllowOverride	  esteja	  definida	  
com	  o	  valor	  All.	  

  As	  diretivas	  php_admin_flag	  e	  php_admin_value	  só	  
podem	  ser	  utilizadas	  em	  arquivos	  de	  configuração	  do	  
Apache	  e	  não	  podem	  ser	  sobrescritas	  por	  
diretivas	  .htaccess.	  



Exemplo	  de	  uso	  da	  diretiva	  php_admin_value:	  

<VirtualHost *:80> 
        ServerAdmin but3k4@gmail.com 
        ServerName 10.222.222.37 

        DocumentRoot /home/but3k4/public_html/ 
        <Directory /home/but3k4/public_html/> 
                Options FollowSymLinks MultiViews 
                AllowOverride All 
                Order allow,deny 
                allow from all 
                # utilizando as diretivas php_admin_value e php_admin_flag 
                php_admin_flag expose_php Off 
                php_admin_value open_basedir "/home/but3k4:/tmp" 
                php_admin_value upload_tmp_dir "/home/but3k4/tmp" 
                php_admin_value session.save_path "/home/but3k4/tmp" 
                php_admin_value soap.wsdl_cache_dir "/home/but3k4/tmp” 
                php_admin_value disable_functions "phpinfo, shell_exec, exec, passthru, proc_open, proc_nice, system, chdir, 
chroot, dir, closedir, getcwd, opendir, readdir, rewinddir, scandir, popen, pcntl_exec, pcntl_fork, pcntl_alarm, pcntl_setpriority, 
pcntl_signal, pcntl_wait, pcntl_waitpid, ini_get, ini_get_all, ini_set, ini_restore" 
        </Directory> 

        ErrorLog /var/log/vhosts/but3k4/error.log 
        LogLevel warn 
        CustomLog /var/log/vhosts/but3k4/access.log combined                
</VirtualHost>  



Logs	  e	  exibição	  de	  erros	  



  Gravar	  logs	  de	  erros	  é	  útil	  para	  debugar	  problemas.	  

  Trate	  as	  mensagens	  de	  erro	  que	  o	  usuário	  pode	  visualizar.	  

  Exibir	  erros	  em	  ambiente	  de	  produção	  pode	  fornecer	  
informações	  sobre	  o	  seu	  ambiente.	  



Ajustando	  as	  opções	  de	  erros	  e	  
logs	  



  error_reporting	  –	  Define	  quais	  níveis	  de	  erros	  serão	  
reportados.	  

  display_errors	  -‐	  Determina	  se	  os	  erros	  devem	  ser	  exibidos	  
como	  parte	  da	  saída	  ou	  não.	  

  log_errors	  –	  Define	  se	  os	  erros	  serão	  gravados	  em	  arquivo	  
ou	  não.	  

  error_log	  –	  Define	  em	  qual	  arquivo	  os	  erros	  serão	  
gravados.	  Esta	  opção	  necessita	  que	  o	  log_errors	  esteja	  
ativado.	  



Programando	  com	  segurança	  



  Sempre	  verifique	  o	  tipo	  de	  dado,	  utilize	  funções	  ctypes,	  is_numeric,	  
is_digit,	  e	  expressões	  regulares.	  

  Filtre	  os	  dados	  de	  entrada	  com	  funções	  do	  tipo	  filter_var	  e	  filter_input.	  

  Utilizar	  funções	  de	  escape	  output,	  como	  por	  exemplo	  htmlentities,	  
strip_tags.	  

  Nunca	  utilize	  magic_quotes,	  em	  seu	  lugar	  utilize	  add_slashes,	  e	  
strip_slashes.	  

  Nunca	  armazene	  senhas	  em	  texto	  plano,	  utilize	  hashes(md5,sha1,...).	  

  Utilize	  require_once	  no	  lugar	  de	  include.	  	  

  Nunca	  confie	  em	  usuário,	  sempre	  verifique	  a	  origem	  dos	  dados.	  



Suhosin	  



  Um	  patch	  para	  o	  PHP	  que	  pode	  ser	  utilizado	  como	  estensão.	  

  Proteção	  em	  tempo	  de	  execução.	  

  Possui	  modo	  de	  simulação	  e	  proteção.	  

  Aceita	  filtrar	  entrada	  de	  dados.	  

  Permite	  encriptar	  sessões.	  

  Proteção	  de	  memória.	  

  Aplica	  limites	  de	  requisições	  por	  tipo	  de	  variável.	  

  Várias	  opções	  de	  logs.	  

  Aceita	  criar	  whitelist/blacklist.	  



Mod_security	  



  É	  um	  firewall	  de	  aplicação	  web	  (WAF).	  

  É	  um	  módulo	  do	  Apache.	  

  Possui	  monitoramento,	  detecção	  e	  prevenção	  em	  tempo	  
real.	  

  Existem	  arquivos	  de	  regras	  disponíveis	  para	  download.	  

  	  Você	  mesmo	  pode	  criar	  suas	  regras.	  

  É	  possível	  criar	  whitelists.	  



Referências	  



  Site	  oficial	  da	  linguagem	  php:	  

	  http://www.php.net	  

  Site	  oficial	  do	  mod_security:	  

http://www.modsecurity.org	  

  	  Site	  oficial	  do	  suhoshin:	  

http://www.hardened-‐php.net/suhosin/	  

  Site	  oficial	  do	  phpsecinfo:	  

http://phpsec.org/projects/phpsecinfo/index.html	  

  Site	  oficial	  do	  Chorizo:	  

https://chorizo-‐scanner.com	  



Perguntas?	  
cbsfilho@gmail.com	  

IRC:	  irc.oftc.net	  
Canal:	  sysadms	  


