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EDITORIAL

Kemel Zaidan
kzaidan@linuxmagazine.com.br

Todo mundo se escandalizou recentemente com a invasão dos
servidores que hospedam o ambiente de desenvolvimento do Linux.
A invasão ocorreu e passou desapercebida por 17 dias, tempo durante o qual as senhas dos desenvolvedores foram registradas – através
do uso de um cliente SSH modificado pelos invasores, instalado nas
máquinas comprometidas. O código do Linux propriamente dito teria permanecido intacto, uma vez que há um sistema que verifica a
integridade de cada um dos cerca de 40.000 arquivos do código-fonte
armazenados nos servidores, e seria impossível realizar qualquer alteração em qualquer um desses arquivos sem que um “alarme” tivesse disparado. Esse sistema verifica a integridade dos arquivos e está
distribuído nas máquinas dos mais de mil desenvolvedores ativos na
programação do kernel.
Ironia do destino, tudo isso ocorreu praticamente à época do lançamento da versão 3.0 do Linux e da comemoração dos 20 anos do
seu desenvolvimento. Como se não bastasse, cerca de uma semana
após a intrusão nos servidores do kernel, os servidores que hospedam
a presença na Internet da Linux Foundation, casa-máter do projeto,
também foram invadidos. Em ambos os casos, os ataques ocorreram
usando uma alteração de um rootkit conhecido pelo codinome Phalanx. Um rootkit é um programa com código mal intencionado que
explora falhas de segurança para obter privilégios administrativos em
um sistema operacional e que busca se esconder de softwares de segurança utilizando técnicas avançadas de programação.
Apesar de imaginar que os servidores comprometidos fossem um
alvo de ataques “apetitoso”, ninguém esperava realmente que isso
ocorresse. Aliás, normalmente ninguém realmente espera que isso
aconteça, até que acontece pela primeira vez. Ficamos todos olhando “com cara de paisagem” e perguntando por que essa ou aquela
providência extra, que anteriormente soava altamente complexa e
desconfortável – os países de língua inglesa usam um termo interessante para isso: cumbersome (basta olhar para a origem da palavra
para desconfiar do que se trata) – não foi tomada. Afinal, há vários
sistemas de prevenção de ataques e de monitoramento disponíveis.
Esse momento de conscientização do problema é crucial. É quando
deixamos de verificar estatísticas – frias e distantes – e passamos a viver
uma experiência. Quando ocorre conosco, deixa de ser estatística e
passa a ser experiência. É um momento que deve ser aceito com humildade, o máximo de transparência e cabeça fria. Como não ocorreu
nada de mais grave por conta do ataque, é também um momento de
rescaldo e de melhoria da infraestrutura de segurança dos servidores
que hospedam o sistema do pinguim, que já se tornou efetivamente a
base tecnológica da computação em nuvem e da computação móvel.
Demos sorte desta vez! Não poderá haver uma segunda. Espero que
todas as medidas estejam sendo tomadas pela equipe de segurança da
Linux Foundation nesse sentido. Caso contrário, não teremos aprendido nada a partir da experiência. E continuaremos a ser estatística... ■
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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