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Resumo
O ambiente empresarial requer constante colaboração entre pessoas e
escritórios espalhados geograficamente. O mercado corporativo conta com uma
forma de transmissão de dados, em tempo real, para responder a essa demanda: a
rede de comunicações privada baseada em protocolo IP. A Rede Virtual Privada
(VPN) destaca-se como solução para reduzir custos, fundamental para pequenas
empresas que não podem contratar outros tipos de conexão. Uma Rede Virtual
Privada deve ser parte integrante do pacote de segurança corporativa, quando a
organização planeja permitir o acesso de sua intranet aos parceiros de negócio,
clientes e funcionários internos ou remotos (telecommuters).
Utilizando VPN podem-se conectar profissionais remotos a seus escritórios,
conectar escritórios remotos em rede como uma conexão LAN-to-LAN através da
Internet ou interligar sub-redes no interior das organizações, criando túneis de dados
que proporcionam comunicação privada em segmentos de redes públicas.
Esta dissertação vem contribuir com tópicos sobre Conectividade Virtual
Segura e de Baixo Custo Sob Linux, em que se adota uma ferramenta de segurança
listada na categoria de “Software Livre” e defende-se a aplicação e a implementação
de soluções para redes locais ou remotas com base nessa enorme fonte de recursos.
Os experimentos envolveram observação de fluxos de dados na transferência
de informações sigilosas dentro de um túnel de dados criptografados. Os requisitos
mais importantes são a garantia da autenticidade, confidencialidade e integridade nas
transmissões de dados entre dois departamentos que trocam dados sensíveis através
da rede interna, fazendo-os transpor segmentos onde o acesso é franqueado a
funcionários de todos os níveis.
Dentre os vários softwares de captura de pacotes (Sniffers) existentes, foram
escolhidos 3 Sniffers que rodam no ambiente Windows para visualização dos
resultados.
Os experimentos puderam comprovar o reforço de segurança ao protocolo
IPv4 que a VPN proporciona, recurso nativo do protocolo de IPv6, mas de uso ainda
restrito em ambas as versões. Através de suas tabelas e gráficos, a dissertação espera
proporcionar um melhor entendimento do significado e comportamento de um túnel
de dados criptografados, bem como dos seus componentes internos (chave privada,
chave pública, algoritmo de autenticação, algoritmo de criptografia etc).
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Abstract
The business environment requires constant collaboration, between people
and offices geographically spreaded. The corporative market has one more option for
real time data transmission: the private network communications based on IP
protocol. The VPN – Virtual Private Network stands for the most suitable solution to
reduction of costs, fundamental for small companies that cannot hire other
connection types. A VPN – Virtual Private Network should be integral part of the
safety corporate package when the organization allows access to business partners, to
customers and to internal or remote (telecommuters) employees into resources of the
corporation network.
Using VPN one can connect remote professionals to their offices networks
connect remote offices together as LAN-to-LAN through the Internet or connect
subnets inside organizations, buying tunnels of data that provide private
communications on public networks sections.
This dissertation to contribute with Secure and Low Cost Virtual
Connection Under Linux topics, adopting a safety tool rolled as “Free Software”
and defending the application and implementation of solutions for both LANs and
WANs using these extensible resource.
The experiments show data flowing inside encrypted tunnels carrying secret
information. The main requirements are the authenticity, confidentiality and integrity
in data transmissions between two departments exchanging sensible information
through the internal network, over segments accessible to all staff.
There are several softwares to capture of packages (Sniffers). Three of then
were chosen to check the results, running in the Windows environment.
The experiments could prove the safety improvement that VPN add to the
IPv4 protocol, an IPv6 protocol native resource but of still restricted use. Through
their tables and graphs, the dissertation hope provide a better understanding of the
meaning and behavior of a data encrypted tunnel, as well as their internal
components (private key, public key, authentication algorithm, encryption algorithm,
etc).
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Apresentação
A dissertação é composta por seis capítulos, três anexos, Glossário e Referências
Bibliográficas, conforme descrito abaixo:
Parte - I
- Capítulo 1 – Introdução: Apresenta os objetivos, justificativas, metodologia,
contribuições e organização desta dissertação.
- Capítulo 2 – Política de Segurança: Apresenta questões sobre a Gestão de
Segurança da Informação, bem como a relação da segurança nos negócios das
organizações.
- Capítulo 3 – Infra-estrutura de Rede: Descreve como os componentes físicos e
lógicos trabalham de forma a interligar diversas redes isoladas bem como os
protocolos de comunicação.
- Capítulo 4 – Tecnologia VPN: Mostra como funciona a tecnologia VPN, suas
vantagens/desvantagens e suas possíveis arquiteturas.
Parte - II
- Capítulo 5 – Conectividade Virtual Interdepartamental Sob Linux: Mostra como
implementar uma ferramenta da categoria Open Source para criar um túnel
criptografado.
Estudo de Caso: Descrevendo um problema dentro de um laboratório de análises
clínicas e usando uma ferramenta VPN, como uma possível solução para
conectividades virtuais segura e de baixo custo.
- Capítulo 6 – Conclusões, Limitações e Trabalhos Futuros.
- ANEXO – A – Configurando o FreeS/WAN: Mostra os arquivos que deverão estar
configurados no sistema operacional LINUX para estabelecer um túnel VPN através
de gateways da rede WAN e LAN.
- ANEXO – B – Algoritmos de Criptografia
Listas os principais algoritmos de criptografia utilizados nos produtos de
mercado.
- ANEXO – C – Norma ISO/IEC 17799
Listas recomendações que especificam para utilização de criptografia nas
organizações.
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Capítulo I
1 Introdução
O Brasil ainda não despertou para o fabuloso mundo da Internet e já ocupa a
liderança da taxa de crescimento dos índices de invasões a sites de grandes nomes
como a “Microsoft, a Ford, a Kaiser e a Telemig Celular”. O governo também não
foi poupado: o Banco Central e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito
Federal, também foram vandalizados no ano de 2000. A “Attrition.org”, empresa que
monitora ataques no mundo, cita 124 violações de home pages brasileiras no ano de
1999 e 563 no ano de 2000.
Segurança é o tema do momento. Momento de profundas alterações nas
relações políticas e econômicas internacionais, nas bases tecnológicas e empresariais,
nas estruturas do capital e do trabalho e nos modos de acesso e uso das informações.
Momento de relações sociais conturbadas e degradadas pelo aumento da
marginalidade e da ousadia; em parte provocada pela mesma mola que impulsiona o
desenvolvimento e potencializa o descomedimento, a ociosidade e a impunidade.
Cenário profícuo para pessoas ou grupos mal-intencionados.
O atentado terrorista aos Estados Unidos em setembro de 2001, além de
provocar ações de caráter retaliativo, fizeram 50% das empresas americanas
reavaliarem seus investimentos para o ano de 2002. Segundo a Gartner Group,
consultoria especializada em tecnologia da informação, elas prometem implementar
sistemas de comunicação mais seguros e eficazes.
Sabe-se, porém, que os ataques mais danosos para as organizações são
ataques internos, que ocorrem dentro da sua própria rede; isso tem motivado as
empresas a experimentar novas formas de reorganizar sua força de trabalho,
permitindo que funcionários trabalhem em suas próprias casas.
A comunicação segura entre pontos remotos, operando segundo princípios de
confidencialidade e integridade da telefonia pública, traçando percursos na rede de
pacotes para produzir conectividades virtuais entre matriz, filiais, parceiros
comerciais, distribuidores, vendedores, funcionários, unidades móveis ou extranet;
assume grande importância nesse contexto. Esse trabalho pautou-se pela pesquisa de
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informações, identificação de topologias, aplicabilidade e implementação de
soluções utilizando ferramentas de bom desempenho e baixo custo.

1.1 Objetivo
A finalidade desta dissertação de mestrado é oferecer uma contribuição ao
tema “Segurança na Administração de Redes”, pela atribuição de autenticidade,
confidencialidade e integridade nas transmissões de dados através de redes públicas
ou no interior das organizações, aliando a Internet com as técnicas de tunelamento e
criptografia, no âmbito das Conectividades Virtuais.

1.2 Justificativa
Antes do advento da Internet, as instituições abusavam do uso de linhas
telefônicas: fax e fotocópia nas trocas de documentos impressos, linhas privadas
(LPs) ou discadas e modems no intercâmbio de dados processáveis.
A Internet trouxe uma nova opção de conectividade, provendo uma coleção
de protocolos para a comunicação entre sistemas heterogêneos. No início, a
informação vagava desprotegida, senhas e dados trafegavam em formato texto e a
decisão de migrar significava abandonar o ambiente seguro da rede comutada para o
inseguro ambiente da rede de pacotes.
A Internet é indissociável dos negócios das empresas, amplia seu raio de ação
e aproxima clientes potenciais. Sua comunicação simples e aberta foi responsável, ao
mesmo tempo, pelo seu sucesso e vulnerabilidade. Dados vitais das áreas financeiras,
médicas, militares, governamentais e outros, trafegam pela rede levando informações
confidenciais que, se interceptadas, podem comprometer estratégias das organizações
envolvidas. Apesar dos riscos, empresas importantes apostaram na rede e quem não
acompanhou, perdeu. Empresas deixaram de imprimir grandes e dispendiosos
catálogos e passaram a manter informações institucionais, de produtos novos ou
descontinuados, literatura técnica, suporte técnico, programas utilitários, drivers,
comércio eletrônico entre outras facilidades, à disposição do usuário com apenas
alguns clicks.
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Empresas que ainda utilizam linhas telefônicas por razões de segurança já
podem reconsiderar a decisão. Recursos de compactação e criptografia foram sendo
desenvolvidos, progressivamente, melhorando o desempenho e a segurança na rede.
Atualmente a Internet pode operar de modo seguro e com tendência a melhorar para
o futuro.
O desenvolvimento desse trabalho é motivado pela necessidade de dominar
tal conhecimento e aplicar suas técnicas, de modo a agregar segurança ao fluxo de
informações trocado entre segmentos privados em trânsito pela rede pública e de
reduzir custos, preocupação natural de todo administrador.

1.3 Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios do Curso de Mestrado
do IPT, que dispõem da infra-estrutura necessária à configuração do sistema, à
realização dos testes de simulação, além das ferramentas necessárias para a geração e
análise de tráfego.
Durante os testes de simulação, implementou-se uma ferramenta de segurança
listado na categoria de software livre, em uma arquitetura computacional que
representa a realidade de uma organização. Nesse ambiente pôde-se verificar como
o sistema garante a autenticidade, a confidencialidade e a integridade das
informações que trafegam tanto na área privada quanto pelos links que emulam a
rede pública. Os pacotes que trafegam na rede e os recursos oferecidos pela
ferramenta foram também analisados.

1.4 Utilização da Internet
A Economia está sendo vista na Internet como um maciço complexo
subterrâneo. Há compradores que esquadrinham esse grande labirinto em busca de
melhores negócios e vendedores, que buscam maneiras inovadoras de atrair
compradores. A facilidade de acesso ao recurso sugere ao usuário escolher a Internet
como uma primeira opção de pesquisa.

18

1.4.1 O Comércio Eletrônico
O comércio eletrônico, fenômeno da Internet, vem fazendo uma revolução
nos negócios das empresas de todos os setores. Abrem-se inúmeras possibilidades de
compra e venda de produtos e serviços num mercado potencial de milhões de
usuários espalhados pelo mundo todo.
Comprar e vender pela Internet tornou-se uma necessidade básica para quem
procura bons negócios. O comércio na Web movimenta bilhões de dólares. Existe
um público, de alto poder aquisitivo cada vez mais habituado a fazer compras sem
sair de casa. Manter um espaço na Internet, portanto, é um modo de manter uma loja
aberta on-line ou full-time [INT 2001].
Observa-se como se deu a explosão do comércio eletrônico no mundo,
analisando o gráfico da Figura - 1. A movimentação financeira foi em torno de US$
80 bilhões, em 1998. Segundo as previsões, estima-se que em 2003, a movimentação
atingirá mais de US$ 3 trilhões, um crescimento de 109% ao ano, em um período de
5 anos. Já nos EUA esse crescimento médio será de 95% ao ano, passando de US$
51 bilhões em 1998 para cerca de US$ 1,5 trilhão em 2003. O aumento do comércio
nesse período atingirá o índice de 3.000 % !

Figura - 1 – Comércio Eletrônico no mundo.
1.4.1.1 Comércio Eletrônico na América Latina
O Comércio Eletrônico na América Latina, em 2005, vai superar a cifra dos
US$ 8 bilhões, sendo que, só o Brasil, atingirá US$ 4 bilhões, acompanhado do
México com quase US$ 2 bilhões, Argentina com US$ 1 bilhão e Chile com US$
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312 milhões, conforme estimativa da Jupiter Communications. Apesar do número
alto de pessoas conectadas à Internet em 2005, a mesma fonte estima que apenas 23
milhões de pessoas serão compradores on-line [INT 2001].

Figura – 2 – Comércio Eletrônico na América Latina em 2005.

Um estudo realizado em 2000, mostrou que o Brasil é, atualmente,
responsável por mais 40% do montante de dinheiro movimentado através do
comércio eletrônico na América Latina, segundo o IDC (International Data
Corporation). Num outro estudo, chamado Web Sellers Survey, foram entrevistadas
170 grandes empresas de e-commerce da região, abordando desempenho de vendas,
processos de logística, infra-estrutura, promoções e alianças, como mostra a Figura 2.
1.4.1.2 Os Problemas dos Atuais Sistemas de Comércio Eletrônico
O interesse comercial na Internet só começou em 1993, com o surgimento da
WWW - World Wide Web, portanto, é uma área pouco explorada e novíssima, logo,
sujeita a vários problemas. O principal deles diz respeito à segurança.
Segundo notícia publicada no site (www.idgnow.com.br) em novembro de
2000, 87% dos entrevistados acreditam que o uso sem autorização de informações
pessoais é a preocupação número 1 no e-commerce. O próximo tópico da lista é o
cybercrime, apontado por 70% dos internautas. Na pesquisa, 47% dos consumidores
informaram que o aprimoramento de medidas de segurança dos sites, políticas de
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privacidade e meios de proteção de cartões de crédito são itens indispensáveis para
impedir o crime eletrônico e impulsionar a venda on-line [INT 2001].

1.4.2 Exposição Permanente / Visibilidade
A Internet está revolucionando a forma como as transações comerciais são
conduzidas. Utilizando algumas ferramentas simples, baseadas na Internet, muitas
empresas descobriram que poderiam aumentar a produtividade de maneira
significativa. Os endereços na Internet já estão se tornando lugar comum em cartões
de visita, aparecendo ao lado de números de FAX e de telefone [SI 96]. Com isso, as
empresas estão se utilizando conectividades entre parceiros e clientes com o objetivo
de criar uma grande rede como um meio facilitador de trafego de grandes transações
comerciais.
As preocupações com segurança são reais. Os hackers (profundos
conhecedores de computadores ou áreas da computação) e crackers (hackers malintencionados, criminosos, vândalos da computação), estão em todo lugar, tentando
se infiltrar em redes corporativas e piratear informações. Ao implementar garantias e
controles de segurança adequados, você pode dificultar extremamente a ação dessas
pessoas [SI 96].
Sabendo dessa preocupação de vulnerabilidades, a revista INFOEXAME do
mês de junho/2002 realizou uma pesquisa e localizou 43 redes sem fio nos pontos de
maior concentração de escritórios de São Paulo, sendo que 35 estavam desprotegidas,
ou seja, sem criptografia, como mostrou através do software de captura de pacotes –
Sniffer Net Stumbler. As redes sem fio são consideradas atualmente, os elos mais
fracos no mundo da tecnologia [INFO 2002].

1.4.3 Exposição Permanente / Riscos
Hoje, um computador é considerado seguro se você tiver certeza de que ele e
seu software vão se comportar da maneira esperada. Usando este conceito, a
segurança Web é representada por um conjunto de procedimentos, práticas e
tecnologias usadas para proteger os servidores, os usuários da Web e suas empresas.
Por que a segurança na Web requer uma atenção especial?
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•

A Internet é uma rede de duas vias. Ela torna possível disponibilizar
informações para milhões de usuários, e também possibilita que crackers
violem servidores. Estes riscos não existem na maioria dos outros ambientes
editoriais, como nos jornais, revistas e outros de publicação “eletrônicos” que
envolvem tele-texto, resposta de voz e fax.

•

Os navegadores são softwares excessivamente complicados, com muitas
falhas potenciais de segurança. Recursos foram adicionados sem a devida
atenção em termos de impacto na segurança. Assim, um software, mesmo que
adequadamente instalado pode representar ameaças à segurança.

•

Uma vez que a segurança seja burlada, servidores podem ser usados por
crackers como uma base de lançamento para desferir ataques contra os
usuários e as organizações.

•

É consideravelmente mais caro e mais demorado resolver um incidente de
segurança do que tomar medidas preventivas.

Com a evolução tecnológica e a migração dos negócios para a Internet, as
empresas estão cada vez mais dependentes da tecnologia em função de seus ativos
críticos e informações sensíveis. Assim, um novo profissional se faz necessário: o
Security Officer (Profissional de Segurança da Informação). Esse profissional de
segurança possui um papel importante, tendo como principais atribuições
responsabilizar-se pela gestão da segurança da informação e assegurar quaisquer
transações eletrônicas que façam parte direta nos negócios da organização [MOD
2001-4].

1.5 Contribuições
O trabalho procura disponibilizar para empresas de grande, médio ou pequeno
porte, o caminho da migração utilizando uma solução ou ferramenta de livre
distribuição que implementa em uma rede no IPv4 o reforço de segurança e
criptografia planejada no protocolo IPv6, de uso ainda restrito. Dentre os benefícios
extraídos dessa nova versão, está a criptografia que poderá utilizar até 1024 bits – um
avanço significativo diante dos 32 ou 128 bits utilizados atualmente [CRIP 2002].
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Ela poderá contribuir para a implementação de ambientes de rede comum
entre dois parceiros de negócios, escritórios remotos, dispositivos móveis (como
vendedores munidos de um notebook) a custos significativamente baixos, se
comparados aos valores gastos na alocação de linhas de comunicação de dados
privadas, dentro ou fora das organizações.
Servirá, ainda, de base para o desenvolvimento de Ambiente de
Conectividades Virtuais Seguras nos espaços corporativos, evidenciando outro
benefício importante, comum às soluções baseada em programas Open Source de
baixo custo.
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Capítulo II
2 Política de Segurança
Este capítulo tratará de questões relativas à gestão de segurança da
informação, segurança dos negócios das organizações, importância de fazer uma
análise de riscos dentro das práticas de gestão para a busca de uma certificação
internacional de segurança e, por fim, como a segurança corporativa é vista hoje.
O esforço necessário para implementar uma política de segurança depende da
cultura e das crenças desenvolvidas pelos usuários sobre segurança da informação.
Gerentes de TI costumam “mascarar falhas internas da organização” disseminando
lendas tais como [MOD 2001-2]:
•

A rede da minha empresa é segura.

•

Basta um Firewall para estar protegido.

•

Personal Firewall reduz o desempenho do computador.

•

Site com certificado digital significa proteção.

•

É mais prático e seguro adotar uma única senha forte.

•

Atualizando meu antivírus todo mês estou seguro.

•

Políticas de Segurança são todas iguais e podem ser copiadas de empresas
bem sucedidas.

•

Norma de Segurança é garantia de sucesso em projetos de segurança.

•

A empresa conta com sistemas de segurança dos melhores fabricantes.

•

O departamento de Tecnologia e Informação resolve todos os problemas de
segurança.

2.1 Gestão de Segurança da Informação
A Política de Segurança de uma organização envolve vários elementos:
aspectos técnicos, humanos e organizacionais. Esse conjunto de elementos permite
criar diretrizes na cadeia de processos de negócio denominadas Gestão de Segurança
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da Informação. A gerência de segurança pode identificar falhas e propor formas de
defesa com base na Política de Segurança da Organização.
Com a globalização, racionalizar investimentos nas empresas tornou-se
fundamental para equilibrar sua economia. É necessário direcionar os recursos no
que mais agrega valor ao seu negócio. Os grandes investidores buscam resultados.
Nesta conjuntura, uma pergunta deve ser feita: a Segurança da Informação agrega
valor ao negócio?
A informação é um bem da organização e como tal deve ser gerenciada,
protegida, possuir regras e políticas de utilização. Na medida em que a informação é
transferida para o ambiente computacional, é cada vez mais necessário reforçar a
segurança desse ambiente, para garantir a realização e o lucro dos negócios.
A gestão de segurança da informação requer uma abordagem sistemática para
gerenciar e proteger informações estratégicas da organização, prevenindo perdas e
viabilizando

negócios.

As

medidas

de

proteção

devem

ser

abrangentes

(adequadamente integradas com outros aspectos, tais como segurança física, recursos
humanos e operações de TI) e focadas nas pessoas, processos e sistemas de
informação [MOD 2001-5].
Um processo de segurança da informação na organização deve pressupor:
•

Disponibilidade da informação: a informação deve estar acessível para o
funcionamento da empresa e a realização do negócio;

•

Integridade da informação: ela deve estar correta, ser verdadeira e não estar
corrompida;

•

Confidencialidade da informação: ela deve ser acessada e utilizada
exclusivamente por usuários autorizados;

•

Legalidade do uso da informação: o acesso à informação deve estar de
acordo com as leis aplicáveis, regulamentos, licenças e contratos, bem como
os princípios éticos que devem ser seguidos pela organização;

•

Auditabilidade dos acessos e uso da informação: o acesso e o uso da
informação devem ser registrados, possibilitando, assim, o uso posterior
desses registros em procedimentos de auditoria;
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•

Não-repúdio da informação: quando um usuário utiliza ou envia uma
informação, deve-se garantir que ele não possa negar sua responsabilidade
pelo uso ou envio da mesma.

Mas, para ser efetivo, o processo de segurança, exige os seguintes fatores críticos de
sucesso:
•

Continuidade: deve ser permanente e fazer parte da vida organização;

•

Apoio: deve ter o apoio formal e real da direção da organização, devendo
esse apoio representar a vontade dos acionistas preservar seus investimentos;

•

Consciência: os usuários devem ser conscientizados e esclarecidos sobre
suas responsabilidades e seus direitos;

•

Disponibilidade de Recursos: exige recursos como dinheiro, tempo,
pessoas, procedimentos entre outros.

A segurança da informação é semelhante a uma corrente, cuja qualidade será
expresso pela robustez do seu elo mais frágil. Por isso, a segurança deve ser
implementada como um processo que irá proteger o negócio da organização e não
como mais um processo de segurança do ambiente computacional [EDF 2000-1].
A confiança depositada por investidores e agências de classificação de riscos
poderá sofrer oscilações positivas ou negativas em função de valores de ações. Para
que as empresas possam sobreviver sem abalar os seus negócios, é necessário que os
processos de segurança e os fatores críticos de sucesso estejam alinhados para
aumentar a credibilidade das ações em relação ao mercado. Garantir que a segurança
da informação seja incorporada e que flua em toda organização, contribuirá para
aumentar o faturamento e sua avaliação perante o mercado. A pergunta feita no
início desta sessão pode ser respondida: Segurança da Informação agrega valor ao
negócio e garante o Retorno sobre o Investimento (ROI – Return On Investiment)
[MOD 2001-5].

2.1.1 Estabelecendo um Nível de Segurança
A gerência de TI deve considerar que os sistemas de informática necessitam
de ambientes controlados, para operarem de forma adequada e garantirem a
segurança das informações. Eles devem estar protegidos contra desastres naturais
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(incêndio, terremoto, enchente), falhas estruturais (interrupção do fornecimento de
energia elétrica, sobrecargas elétricas), sabotagem, fraudes, acessos não autorizados
(crackers, espionagem industrial, venda de informações confidenciais para a
concorrência) e outros. Considera-se uma prática saudável seguir padrões
internacionais de segurança, indicados na Tabela – 1 (Fonte: NBR/ISO /IEC
17799:2001).
Aplicar medidas estabelecidas em padrões internacionais é certeza de estar
utilizando métodos consagrados por empresas espalhadas pelo mundo, conferindo
eficácia à sua implantação (reduzindo custos, aumentando a estabilidade do ambiente
e incrementando a produtividade dos processos).

Tabela - 1: Práticas de Gestão de Segurança da Informação.
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Tabela - 1 : Práticas de Gestão de Segurança da Informação – Continuação.

É relevante buscar e aplicar medidas compatíveis com padrões internacionais
de segurança, tornando os processos transparentes dentro das organizações. Esse
caminho de busca dos padrões deve ser seguido e fazer parte de todos os processos
de gestão de negócios, tornando-se um diferencial e gerando credibilidade nos
negócios. Organização com certificação internacional de segurança, melhora seu
posicionamento perante seu segmento de mercado, clientes, acionistas, fornecedores
e empregados [CFSEC 2002-2].
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2.1.2 Segurança como Parte dos Negócios
A segurança da informação não deve ser objeto de preocupação somente de
grandes empresas ou grandes conglomerados financeiros. A informação tem valor, é
crucial para o funcionamento da grande, pequena e micro empresa. A micro empresa
e o profissional liberal também devem proteger sua informação no ambiente
computacional, seja esse ambiente uma rede com muitos nós ou um micro pessoal.
Evidentemente, a forma de implementação deve ser compatível com os valores
envolvidos nos negócios [EDF 2000-1].
Durante três décadas, o ambiente computacional e as informações tiveram
tratamentos diferenciados nas organizações. Na década de 70, a informática fazia
parte da retaguarda dos negócios, o foco principal era a confidencialidade dos dados
(fatos, conceitos e instruções, representados por meio de sinais). Era a época dos
“mainframes”, e a proteção era voltada para os dados. Na década de 80, com o
surgimento dos ambientes de rede, a integridade ganhou importância, e a proteção
migrou dos dados para as informações (conjunto de material disponível para análise).
A informática fazia parte da administração e da estratégia da organização. A partir da
década de 90, com o surgimento das redes IP o foco tornou-se a disponibilidade. A
informática agora faz parte direta dos negócios; o conhecimento e o capital
intelectual é que devem ser protegidos, conforme mostra a Tabela - 2 [EMILIO
2000].

Tabela - 2: Mudança no ambiente computacional e novo foco da informação.

2.1.3 Proteção Corporativa de Dentro para Fora
As raízes da Internet aprofundam-se continuamente e estão prestes a tomar
conta dos negócios e das pessoas. Embora os executivos das grandes corporações já
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não duvidem de que a Net produza impacto e abale seus negócios, talvez, não se
dêem conta de quanto esse “El Nino” eletrônico atingirá seus clientes, carreiras e
relacionamentos. Podem estar subestimando a extensão da iminente investida da
informática sobre cada aspecto da vida empresarial, desde o conceito e a criação do
produto até a distribuição e o consumo [FUT 99].
As formas de se fazer negócio estão mudando e as preocupações também.
Com a crescente competitividade, impulsionada pela abertura dos mercados e a
globalização, as empresas apóiam-se na tecnologia para agregar valor aos seus
negócios e reduzir custos. Passaram, então, a disponibilizar informações importantes
na rede corporativa, nos computadores portáteis dos seus executivos e nas mensagens
de correio eletrônico enviadas diariamente. Logo perceberam o potencial da Internet
como meio de comunicação por sua abrangência, padronização e custo: confiaram
seus negócios ao meio magnético, sem dar a devida atenção à segurança da
informação.
Neste exato momento, milhões de computadores conectados à enorme malha
de comunicação, espalhada por todo o planeta e estão trocando informações
incessantemente; muitas delas sem valor, mas outras valiosas e potencialmente
poderosas, circulando livremente. Com a expansão da Internet, da Intranet e do
acesso remoto - verdadeiras portas de entrada e saída para o mundo - os sistemas
passaram a ficar vulneráveis aos ataques externos. O Firewall, tradicional na
interligação entre LANs e WANs e na proteção de acesso aos servidores separando a
rede interna da externa, quando bem configurado, bloqueia o ataque externo. Mas se
o acesso externo está em parte equacionado por esta solução; não se pode dizer o
mesmo quanto ao ataque originado pelos usuários da rede interna.
O modelo baseado em Firewalls para segurança das redes assume que o
"inimigo" está do lado de fora da empresa, enquanto que, dentro, todos são
confiáveis. Esta idéia tem feito a grande maioria dos administradores de redes
utilizar-se de uma estratégia de segurança que restringe o acesso para qualquer
usuário externo e, por outro lado, liberar de forma irrestrita o acesso aos servidores
para a totalidade dos usuários internos. Esta estratégia, embora simples, não é
adequada, já que estatísticas recentes apontam as ameaças internas como as
responsáveis por grande parte das sabotagens, fraudes, invasões, ataques por vírus e
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acessos indevidos. Então, se o acesso externo já não é a principal vulnerabilidade,
como solucionar os problemas de acesso interno? A resposta está próxima. Em
virtude do grande alcance global das redes, do crescente poder de ação das
informações contidas nos computadores, da possível perda de produtividade e do
potencial de destruição e invasão dos atuais "vírus" como os Trojan Horses (Cavalos
de Tróia), percebeu-se uma necessidade de maiores níveis de segurança e diferentes
controles de acessos, mostrando-se uma tendência em se adotar uma solução mais
fragmentada e especifica para proteger cada área da empresa e até mesmo cada
estação da rede. Surge então o Personal Firewall.
O Personal Firewall veio, na verdade, trazer um conceito complementar ao
Firewall tradicional. Quando utilizado nas estações de uma rede corporativa, atribuise a elas o controle e a privacidade sobre as informações armazenadas e aos
administradores da rede, o controle dos acessos a informações externas. Portanto,
com uma só ferramenta, garante-se a privacidade dos dados da corporação e
controla-se os acessos externos.

2.1.4 Sistemas de Informação
A informação e os processos de apoio, sistemas e redes (infra-estrutura) são
importantes ativos para os negócios, como mostra a Figura - 3. Confidencialidade,
integridade e disponibilidade da informação são essenciais para preservar a
competitividade, o faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e
a imagem da organização no mercado.

Figura - 3 : Infra-estrutura de T.I. são ativos importantes para os negócios.
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Cada vez mais as organizações, seus sistemas de informação e redes de
computadores são colocados à prova por diversos tipos de ameaças. Depender dos
sistemas e serviços de informação significa estar mais vulnerável às ameaças de
segurança. A computação distribuída, a interconexão de redes públicas com privadas
e o compartilhamento de recursos de informação aumentam a vulnerabilidade.
Muitos sistemas de informação não foram projetados para serem seguros. A
segurança que pode ser alcançada por meios técnicos é limitada e deve ser apoiada
por gestão e procedimentos apropriados. As identificações de quais controles deverão
ser implantadas requer um planejamento cuidadoso e detalhado. Os controles de
segurança da informação são consideravelmente mais baratos e mais eficientes se
forem incorporados nos estágios do projeto e da especificação dos requisitos [NBR
2000]. Vide Tabela – 1, as práticas de Gestão de Segurança da Informação.

2.1.5 Investimentos em Segurança de Redes
No Brasil, em 1999, um dos principais obstáculos para a implantação de
segurança era a “complexidade tecnológica” (vide Figura – 4a), segundo uma
pesquisa realizada com 186 profissionais de Tecnologia da Informação [WEEK
2000]. A segurança é vista como elemento supérfluo dentro das organizações, os
investimentos em segurança são inexpressivos devido à avaliação distorcida entre
segurança percebida versus a segurança real, como podem ser vistos na seção 2.2.
Felizmente isso começou a mudar, quando em maio de 1999, um vírus
chamado I Love you, foi disseminado pelo mundo, espalhando-se de computador
para computador, à medida que os incautos usuários clicavam em uma mensagem de
e-mail que lhes despertava curiosidade, provocando a multiplicação do mesmo. Em
poucas horas, mais de 100 mil sistemas estavam contaminados; depois de alguns
dias, já se falava de dezenas de milhões. Segundo o Instituto Americano de Pesquisas
Computer Economics, o custo acarretado para as organizações gerou em torno de 6,7
milhões de dólares, já nos primeiros cinco dias. Outros ataques chamados ataques
distribuídos de negação de serviço (DDoS), tornaram inacessíveis grandes sites
como Yahoo, Amazon, UOL, Zipmail, entre outros [WEEK 2000].
Já no ano de 2000 no Brasil, o cenário tinha mudado, colocando “custos” em
primeiro lugar como principal obstáculo para tornar efetiva a segurança nas
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empresas, como é ilustrado na Figura – 4b [WEEK 2000]. [Fonte: Pesquisa
informationWeek/PriceWaterhouseCoopers com 186 profissionais de TI brasileiros]

Figura – 4a – As principais barreiras.

Figura – 4b – As principais barreiras.

Uma prova da crescente preocupação com o tema é que, em pesquisa
realizada recentemente por INFORMATIONWEEK Brasil com 55 grandes
empresas, 63% dessas empresas afirmam que suas áreas de tecnologia da informação
investiriam mais em segurança no ano 2002 do que em 2001. O assunto segurança da
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informação é recorrente em reuniões de diretoria e nos bate-papos entre profissionais
de TI.
Afinal, crackers e novos vírus que contaminam as redes não cansam de
assombrar as empresas. O terrorismo não é uma palavra que costuma assustar os
empresários brasileiros. Isso significa que esse não é um mal que ronda os pesadelos
diários dos executivos de tecnologia da informação, como aconteceu com seus
colegas americanos [WEEK 2001]. Onde o medo do cyberterrorismo está levando
muitas empresas a dedicar uma fatia maior da verba da área de TI para o
investimento em tecnologias de segurança, em seus orçamentos para 2002. A
informação foi revelada por uma pesquisa realizada pela Computerworld e a J.P.
Morgan com 174 gerentes de TI durante as duas últimas semanas de outubro de 2001
nos E.U.A. [WEEK 2000].
Veja abaixo as principais tecnologias que as empresas entrevistadas
planejaram implementar no ano de 2002 e destacando que 42% da empresas irão
investir em Virtual Private Networks - VPNs, como mostra a Figura - 5 [MOD 20011]. No capítulo 4, serão mostradas alternativas vantagens e desvantagens da
tecnologia VPN e como implementar uma solução de baixo custo.

Figura – 5 Principais investimento em tecnologias de segurança.

2.2 Segurança Real versus Segurança Percebida
Observa-se é que o orçamento aplicado na segurança de TI da organização
está diretamente relacionado com a avaliação da segurança é percebida pelo conjunto
das pessoas na empresa. A comunidade usuária (executivos, usuários finais, clientes
e outros), mostra o grau de percepção limitado e expresso por uma sensação. A
comunidade técnica, especialista no assunto, capaz de avaliar com mais critério o
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nível real de segurança do ambiente, expresso pela adequação. Alinhar essas duas
avaliações é uma grande dificuldade para a segurança corporativa, pois nem sempre
são compatíveis [MOD 2002-1]. O conceito de segurança real do ambiente
normalmente não está no mesmo nível da percepção de segurança pela comunidade
usuária. Fazendo o cruzamento dessas duas visões, é possível definir quatro cenários
possíveis, como mostra a Figura – 6.

Figura – 6 - Percepção da segurança x Segurança Real.

Garantir a implementação da segurança corporativa é um grande desafio.
Passa por criar um departamento de segurança; eliminar as “lendas” sobre segurança
da informação; manter-se atualizado tecnologicamente; implementar políticas; estar
integrado com os usuários, executivos e a área de TI e muitas outras ações [MOD
2002-1].

2.3 Como a Segurança Corporativa é Vista Hoje
A segurança de redes ainda é vista por alguns executivos como um processo
que pouco agrega aos negócios das organizações, pautando-se pela aplicação de
recursos escassos em novas soluções e motivando-se apenas quando reconhecem que
podem

trazer vantagens competitivas. O problema é que tais executivos só se

convencem, quando um incidente acontece abalando toda infra-estrutura de negócios
e provocando perda de credibilidade com seus clientes, distribuidores, fornecedores e
com seus principais acionistas. Apesar de a segurança ser essencial para os negócios
das organizações, a dificuldade de entender a sua importância ainda é grande. Todos
aqueles que acessam a Internet, que fazem negócios ou estabelecem relações de
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qualquer nível, preocupam-se com segurança, pois sua ausência pode comprometer
as partes envolvidas. Resguardar a segurança dos documentos justifica-se porque
hoje, mais do que um canal de comunicação social, a Internet impõe-se como um
veículo para transações comerciais e bancárias onde a segurança e a confiança são
imprescindíveis. Sem garantia de sigilo não há negócios!
As conectividades entre redes necessitam de soluções eficazes para fortalecer
a relação de confiança, dentro da cadeia de processo de negócios entre as
organizações, instituições financeiras, fornecedores e os seus clientes, de uma
maneira transparente. Caso aconteça algum rompimento das relações de confiança
dessa cadeia de conectividade, poderá haver prejuízo para todos. A segurança não é
somente tecnologia. A tecnologia soluciona problemas físicos e de engenharia,
processos replicáveis, cujas avaliações suficientemente cuidadosas, projetos bem
planejados e testes exaustivos permitem produzir sistemas confiáveis do ponto de
vista da infra-estrutura tecnológica. É realmente necessário que as conectividades
sejam analisadas e discutidas como um processo de segurança, de acordo com a sua
importância e de acordo com benefícios que esse ambiente pode trazer para as
cadeias negócio das organizações no mundo globalizado.

2.4 Classes de Ataques de Rede
Os ataques podem ser divididos em três classes, classificados por integridade,
confidencialidade e de disponibilidade. Em todos os sistemas as propriedades
integridade, confidencialdade e disponibilidade estão relacionadas entre si.
Confidencialidade e disponibilidade dependem de integridade [RECO 2002].

2.4.1 Integridade
Há debates sobre o significado de integridade na comunidade de segurança de
informação. Definições consensuais:
•

Integridade de Dados - A qualidade, exatidão, autenticidade,
oportunidade e precisão da informação armazenada em sistema de TI.
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•

Integridade dos Sistemas - A operação próspera e correta de recursos
de TI.

Estas definições indicam que a meta é manter a integridade dentro um sistema
de TI, prevenindo que usuários sem autorização façam modificações, e os usuários
autorizados façam modificações impróprias. Sem integridade, a confidencialidade e
disponibilidade de um sistema crítico falham. Quando é possível fazer modificações
impróprias em um sistema de TI, fica trivial quebrar sua confidencialidade e impedir
sua disponibilidade.

2.4.2 Confidencialidade
Confidencialidade é crítica em sistemas, particularmente quando o sistema
contém informações sensíveis como planos de lançamentos de produtos ou dados de
clientes. Em alguns casos, dos dados é requerida confidencialidade por lei ou acordo
contratual.

2.4.3 Disponibilidade
Disponibilidade é a propriedade de um sistema atender a pedidos de usuários
legítimos. Em uma rede no contexto de segurança, disponibilidade refere-se à
habilidade do sistema manter-se funcionando diante de um ataque denial-of-service
(DoS) lançado por um determinado adversário [RECO 2002]. As Tabelas – 3, 4, e 5
apresentam alguns tipos de ataque segundo a classificação descrita e os respectivos
antídotos.

Tipos de Ataques de Integridade
Ataque de Autenticação

Soluções de Segurança
Educar e instruir os usuários, para criar
senhas

Permite um atacante mascarar-se como um
usuário com mais alto privilégio. Os
seguintes tipos de ataques em sistemas de
autenticação criptográficos são:
• Erros de implementação de protocolos.
• Ataques Replay.

fortes;

implementar

acesso

codificado; adicionar autenticação forte,
baseadas em senhas com datas de validade
expiráveis ou tokens criptográficos.
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Sessão hijacking

Desenvolver encriptação ou autenticação
ininterrupta; segmentação e isolamento de

Em um ataque de seqüestro de sessão, um

gerenciamento de redes.

atacante procura por uma conexão TCP já
existente entre dois hots e tanta tomar o
controle sobre ela.
Tabela - 3 : Tipos de Ataques de Integridade.

Tipos de Ataques Confidencialidade
Revelação indevida

Soluções de Segurança

Desenvolver políticas de confidencialidade e
educar os usuários sobre essas políticas;

É quando a informação acidentalmente ou
não, fica disponível. Por exemplo, poderiam
ser

mencionados

planos

de

produto

acidentalmente em um e-mail através da rede

etiquetar o conteúdo da informação com
palavras chaves como “CONFIDENCIAL” o
que poderá prevenir a descoberta acidental
por empregados.

pública onde um atacante pode visualizar.
Interceptação de Informação

Encriptação; VPN; restrição física de canais
seguros; segmentação da rede em blocos

O atacante pode interceptar informações

funcionais específicos.

pelos telefones celulares, linhas telefônicas,
ou através dos e-mails quando usa Internet.
Tabela - 4 : Tipos de Ataques de Confidencialidade.

Tipos de Ataques Disponibilidade
Interferência/Jamming

Soluções de Segurança

Talvez a implementação de filtros que
controle as taxas de pacotes que trafegam

Este tipo de ataque é provocado pela uma
inundação de ping em um host. Quando um
host recebe um ping, imediatamente manda
uma resposta. Com uma inundação de ping,
um atacante envia pings a um host a uma
taxa mais rapidamente que a conexão do host
possa

agüentar

e

conseqüentemente

pela rede.
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derrubando-o.
Auditar supressão

Realizar análise estatística para prevenir
chaffing; canais de administração privados.

Este tipo de ataque permite esconder os
dados para interferir na auditoria pra
determinar que tipo de ataques foi executado
em determinado equipamento.
Tabela - 5 : Tipos de Ataques de Disponibilidade.
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Capítulo III
3 Infra-estrutura de Rede
Este capítulo mostra como os componentes físicos e lógicos são organizados
para suprir necessidades computacionais, interligando diversas redes isoladas.

3.1 Componentes Físicos
Os componentes físicos, base de qualquer sistema computacional, formam a
infra-estrutura, para conectividade. A interligação das redes locais (LANs) e redes de
longa distância (WANs), conectam as empresas com suas filiais, seus fornecedores e
seus clientes.

3.1.1 Conectividade WAN
A conectividade WAN – Wide Area Network é a interligação de diversos
sistemas de computadores localizados em regiões fisicamente distantes. As WANs
utilizam

linhas

de

transmissão

de

dados

oferecidas

por

empresas

de

telecomunicações como a EMBRATEL e suas concessionárias. Nos EUA, as
empresas de telecomunicações mais comuns são: AT&T, Sprint, MCI e Northern
Telecom (NT). A necessidade de transmissão de dados entre computadores situados
remotamente surgiu com os “mainframes”, bem antes do surgimento dos PCs. As
primeiras soluções eram baseadas em ligações ponto a ponto, através de linhas
privadas ou discadas. Com os PCs (e posteriormente com as LANs), houve um
aumento da demanda por transmissão de dados a longa distância. Isto levou ao
surgimento de serviços de transmissão de dados. No Brasil, existem a
EMBRATEL,TELEFÔNICA , INTELIG

e a

IMPSAT como exemplos de

fornecedores [LAN 96-1].
A TELEFÔNICA oferece linhas privadas (LPs) ou discadas (Switched),
permitindo a utilização de protocolos diversos, tais como SNA, PPP/TCP-IP,
Assíncronos, etc. Hoje há, no Brasil, uma demanda por serviços de velocidades mais
elevadas (linhas de 64Kbps, enlaces E1 - 2.048Mbps). Estes serviços estão sendo
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gradativamente oferecidos pelas concessionárias de telecomunicações. As redes
WAN estão passando por uma evolução muito grande com a aplicação de novas
tecnologias de Telecomunicações, notadamente com a utilização de fibras ópticas
(Optical Fiber). Novos padrões estão surgindo para fibra óptica, destacando-se ATM
(Asynchronous Transfer Mode). Esta tecnologia contempla tanto transmissão de
dados convencionais (texto, binário) como dados de aplicações "tempo-real", como
imagem e som, o que tornam viáveis aplicações do tipo "video conference", que
exigem alta velocidade ("high bandwidth"). Os administradores de redes estão
buscando alternativas que diminuam os custos com a instalação de linhas e modems
adicionais toda vez que a empresa expande seu programa de telecomutação e
precisam conectar a sua rede local à distância, com garantia de confidencialidade das
informações, com mostra a Figura - 7. Uma questão bastante preocupante tanto nos
E.U.A como no Brasil , principalmente aqui, é relativa ao valor abusivo das tarifas
praticadas. Os valores são normalmente repassados com base no seu investimento
(custo) com a linha privada estabelecida com o seu provedor principal
(EMBRATEL, INTELIG, etc) [LAN 96-1].

Figura - 7 - O alto custo das linhas privadas redes WAN.

3.1.2 Conectividade LAN
O acesso remoto é um tema que efetivamente tem alterado a rotina das
empresas e até mesmo de pessoas físicas. Temas como SoHo (Small Office,Home
Office), Internet e Intranet estão nas principais revistas e jornais. E o que são SoHo e
Internet? Entre outras coisas são aplicações vivas da tecnologia de acesso remoto. A
Internet, por exemplo, está revolucionando a forma com que se compra e se vende.
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Os equipamentos usados para acesso remoto são basicamente roteadores que
suportam um número razoável de saídas WANs. Estes produtos encontram diversas
aplicações na área de conectividade. Por exemplo, a conexão de uma empresa matriz
com as filiais ou postos de serviços [LAN 96-1]. Esta solução permite interligar
redes locais – LANs (Local Area Network) instaladas em locais geograficamente
distantes ou ainda possibilitar que PCs remotos se conectem a LANs.
Funcionalmente, operam como se estivessem instalados localmente. É o caso de um
usuário que deseja, a partir de sua residência, conectar-se à rede da empresa em que
trabalha. Esta solução é conhecida como Remote Office (Escritório Remoto ou
Escritório em Casa) que foi uma forte tendência nos anos 90.
Normalmente, uma solução Remote Access tem uma porta Ethernet LAN de
quatro, oito ou 16 acessos WAN. As saídas WAN podem ser síncronas (para
velocidades mais altas, a partir de 65 Kbps) e assíncronas, para permitir conexão dos
PCs remotos via interface serial COM1 e COM2. O protocolo WAN mais
comumente usado no Remote Access é o PPP, podendo ser utilizado também o X.25
e o Frame Relay.Para estabelecer conexões, o Remote Access utiliza técnicas de
acesso discado Dial-in/Dial-Out, como mostra a Figura - 8.

Figura - 8 – Acesso Discado via Dial-in/Dial-out.

Como o Remote Access usa a rede telefônica discada, em princípio, qualquer
um pode acessar a rede LAN. Para evitar acessos indevidos, há a necessidade de
sistemas de proteção, que são implementados com Security Features (Segurança via
Software) [LAN 96-1]. Vários componentes físicos utilizados na década de 80 e 90
são utilizados ainda hoje, como:
•

Modems e Multiplexadores; Conexões de circuitos digitais (T1 ,T1
Fracionário,etc)
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•

Linhas Discadas e Linhas Privadas; Swtiched 56.

•

Satélites (VSAT); X.25.

•

Frame Relay; Rádio Freqüência.

É custoso manter as conectividades WANs e LANs com base nesses
componentes físicos para a comunicação entre empresas, filiais, parceiros e
funcionários remotos. As empresas hoje para se tornarem competitivas estão
buscando alternativas que melhoram as conexões, aliando alta velocidade a baixo
custo [LAN 96-1].

3.2 Componentes Lógicos
Atualmente não apenas especialistas em redes corporativas estão interessados
em ligar computadores entre si. Grupos de trabalho que operam em escritórios com
cinco ou seis PCs desejam saber qual a melhor forma de conectar seus computadores
para que possam compartilhar dados ou impressoras através de componentes lógicos
denominados protocolos de comunicação.
Usuários não precisam ser excelentes programadores para instalarem um
dispositivo para compartilhar uma impressora, ou mesmo uma rede completa, entre
vários PCs. Os produtos de rede mais modernos permitem que sistemas de rede
bastante sofisticados sejam instalados de uma forma fácil e econômica. Observa-se
que a maioria dos PCs estão conectados a modems, “mainframes” , redes locais
(LANs) e redes de longa distância (WANs) [LAN 95]. Mais empresas passou a ter
conexões de rede entre unidades geograficamente dispersas, cresceu a necessidade de
comunicações baratas e seguras com usuários e escritórios remotos. Embora
confiáveis e seguro, circuitos dedicados e linhas privadas não são financeiramente
viáveis para maioria das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas.

3.3 A Conectividade Virtual
A Internet tornou-se um negócio para empresas que entraram no mundo da
globalização. Para se tornarem mais competitivas utilizam-se as novas tecnologias
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surgidas visando fortalecer os relacionamentos comerciais entre fornecedores,
distribuidores, parceiros e seus clientes. Nessa realidade, o tema mais discutido nas
corporações refere-se ao comércio eletrônico (ou e-commerce). O mercado
movimenta-se em torno de novas maneiras de fazer negócio e parcerias,
identificando-se dois tipos básicos de relação: com usuário final e com parceiros. No
caso do primeiro, o exemplo clássico é o da Amazon, cujo site tem evoluído
constantemente. Novos tipos de produtos são oferecidos; a interação com o cliente é
personalizada e atraente. Tenta-se incorporar recursos de multimídia, além de
englobar todos os estágios de um comércio normal que vão desde a pré-venda,
informação ao cliente, venda, cobrança, controle de qualidade até a entrega.
Inúmeros exemplos podem ser citados no mercado nacional envolvendo o
setor bancário, supermercados, livrarias, agências de emprego, entre outros. Diante
dessa

realidade,

têm

sido

criadas

soluções

de

infra-estrutura,

sistemas

computacionais e de rede para atender às necessidades internas de várias empresas
que para atuarem no mercado já vêm realizando transações no comércio eletrônico.
Para sobreviver na era da globalização, as organizações procuram alternativas
para se comunicarem com o mundo exterior, aproveitando-se da infra-estrutura de
telecomunicações existente, criando assim o que denomina-se de conectividades
virtuais [LAN 96-2].

3.3.1 Problemas nas Conectividades Virtuais
Uma característica das conectividades físicas é o alto custo de equipamentos
de acesso remoto e o número incontável de linhas telefônicas e de conexões WAN,
envolvendo a comunicação entre diferentes usuários, as diferentes políticas de
segurança internas e diferenças culturais, como mostra a Figura - 9. A Internet
tornou-se uma grande facilitadora que permite a várias empresas, distribuidores,
parceiros e clientes se interliguem de maneira rápida e simples. Por outro lado, as
conectividades físicas tendem a ser mais eficazes quanto à segurança.
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Figura - 9 - O alto custo das linhas dedicadas para conectividades.

As conectividades virtuais têm impactos na segurança dos dados trocados
entre empresa, filiais, fornecedores ou usuários remotos no momento que se utiliza
uma rede pública de telecomunicações. As necessidades de lançar novos produtos
antecipando-se à concorrência impuseram tal ritmo às empresas que, no primeiro
momento, questões relativas à segurança das informações que trafegam pelas redes
foram colocadas em um segundo plano.
As facilidades para troca de informações e realização de negócios são alguns
dos benefícios que uma empresa desfruta ao usar a Internet. Mas estar ligada à rede
mundial de computadores pode significar grandes riscos: o protocolo TCP/IP não
criptografa os dados que trafegam pela rede, os pacotes podem ser interceptados e
tornar público informações que são de caráter privado. Observe, por exemplo, uma
conexão entre 3 sites (A,B e C) conforme a Figura – 10. Como garantir que:
•

o site A não acesse informações sigilosas trocadas pelos sites B e C ?

•

o departamento de projetos não acesse informações trocadas entre o
departamento de RH e a diretoria ?

Cada conexão deve ter sua política de segurança personalizada, conforme a
importância dos seus negócios. Para implementar essas políticas é necessário
desenvolver um trabalho harmônico e integrado entre dois processos:
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a) Identificação de tecnologias que garantam a confidencialidade, integridade
e autenticação dos dados.

b) Gestão de Segurança da Informação.

Figura - 10 - Informações trafegam sem proteção pelos sites na Internet.

3.4 Futuro da Rede
A popularização e a larga utilização dos protocolos TCP/IP anteciparam o
surgimento de um problema de difícil administração: o esgotamento de endereços da
versão atual do protocolo IP (IPv4). Teoricamente, o esquema de endereçamento de
32 bits do IPv4 permite o endereçamento de mais de 4 bilhões de nós. Entretanto, a
especificação original do protocolo dividiu o espaço de endereçamento em três
classes (A, B e C), de tal forma que um grande número de endereços não é utilizado.
A explosão do número de computadores conectados à Internet também tem
causado um problema de difícil administração, pois as tabelas de roteamento têm
crescido em proporções tais que alguns sistemas já não têm mais capacidade para o
armazenamento de informações e para o gerenciamento.
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Embora não seja a única limitação grave do IPv4, o esgotamento de
endereços, previsto para ocorrer nos próximos anos, tem forçado o empenho dos
organismos normativos a desenvolverem uma nova especificação para o protocolo
que está sendo chamado de IPv6 (IPng – IP Next Generation) [LAN 96-2].

3.4.1 A Nova Geração de IP
A comunidade Internet, sob a coordenação do IETF (Internet Engineering
Task Force), começou a se mobilizar no início de 1990 para avaliar implementações
para a nova versão do IP (denominado então IPng – IP Next Generation), dentro do
grupo de trabalho criado (IP Next Generation Working Group).

3.4.2 Endereçamento
O IPv6 amplia o espaço de endereçamento e inclui suporte a aplicações em
tempo real conforme descrito abaixo [LAN 96-2]:
•

O campo de endereços cresce de 32 bits para 128 bits, o que torna possível
oferecer mais de 600 sextilhões (665.570.793.348.866.943.898.599) de
endereços por metro quadrado da superfície do planeta Terra;

•

Dispõem de novos tipos de endereços: de link, de site e de unicast;

•

Cada rede assinante terá 65.534 sub-redes e cada uma poderá conter 281
trilhões de hosts;

•

Desaparece o conceito de classes de endereços.

3.4.3 Segurança
O IPv4 não oferece facilidade para a autenticação e a confidencialidade dos
dados. Em contrapartida, todos os hosts que utilizarem o IPv6 terão, nativamente,
mecanismos de autenticação e mecanismos que garantem a confidencialidade dos
dados. A autenticação permite assegurar que os dados IP são do emissor indicado
pelo endereço de origem. Técnicas criptográficas permitem garantir a autenticidade,
a integridade e a confidencialidade dos dados e informações. Como foi visto
anteriormente, um header de extensão trata da autenticação (Autentication Header).
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Todos os hosts IPv6 deverão suportar este header. É especificado o algoritmo
Message Digest 5 (MD5), desenvolvido pela empresa RSA Data Security, default
para autenticação. A informação é autenticada, com uma assinatura eletrônica
criptografada em cada pacote, no cabeçalho de extensão autenticação IP. A utilização
de outro algoritmo é opcional, caso as partes envolvidas assim concordem [LAN 962]. Na seção 4.7, será focado como o protocolo IPSec funciona e como a
implementação de segurança do IPv6 [RFC – Requests for Comments 2460] está
contribuindo com a segurança ao IPv4.

3.5 Segurança do Perímetro
Esta seção mostra que o perímetro da sua rede não estará assegurado contra
todos os tipos de ataques sob proteção de apenas um único componente; porém uma
combinação de instrumentos de defesa reduzirá a possibilidade de um cracker
ameaçar a integridade, a confidencialidade ou a disponibilidade da rede.

3.6 O Perímetro
A segurança de uma rede corporativa está constantemente sendo colocada à
prova. Milhares de tentativas de ataque a partir dos sistemas de Internet, acesso
discado, extranet, notebook, rede pública e privada acontecem a cada dia. Muitos
desses ataques já são conhecidos (scans e probes) e contra eles já existem soluções
de segurança utilizando-se Firewalls, redes privadas virtuais (VPNs), sistemas de
detecção de intrução (IDS), antivírus. Numa infra-estrutura de rede em camadas,
como a cebola da Figura – 11, os componentes devem atuar em conjunto [VPN 2002].
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Figura - 11– Os Perímetros a serem protegidos dentro de uma organização.

3.6.1 Defesa em Profundidade
Para garantir a segurança da rede é necessário visualizar as várias camadas de
segurança. Mesmo que umas das camadas apresentem falhas, outras podem entrar em
ação. Nenhuma camada pode garantir que resistirá aos ataques na rede corporativa.
Os componentes de segurança do perímetro são tratados como partes integrantes da
infra-estrutura de defesa, devendo ser distribuídos segundo os pontos fortes e fracos
de cada componente individualmente.

3.6.2 Componentes de Defesa
A segurança efetiva em uma organização pressupõe uma combinação mínima
dos componentes que, isoladamente, não sejam suficientes para proteger uma rede.
Cada componente completa os outros para criar uma defesa em profundidade [RECO
2002]: Firewall com Estado, Firewall Proxy; IDS (Intrusion Detection System);
Ferramentas de Verificação de Integridades; Ferramenta de checagem de conteúdo;
Scanner; Avaliador de configuração; Controle de acesso e Autenticação; Virtual
Private Network (Redes Privadas Virtuais).
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As seções a seguir descrevem os componentes de defesa, além de situá-las
dentro de uma solução de segurança de rede com o objetivo de atuar nos perímetros
aos quais as organizações estão expostas.
Os componentes de Defesa

Finalidade

Firewalls:

Adotar políticas de segurança dentro do

É o segundo dispositivo do perímetro por

Perímetro.

onde o tráfego entra e sai em uma rede.
Sistema de Detecção de Intrusos-IDS:

Detectar tentativas de violação de políticas

Fica posicionado em cada segmento da rede

de segurança. Representa os olhos e ouvidos

diretamente conectado ao Firewall e outros

de uma rede, na medida em que monitora a

pontos vitais dentro da rede.

rede e os host em pontos importantes e
qualquer atividade maliciosa.

Ferramenta

de

verificação

de Verifica a integridade crítica e de confiança

integridade:

dos Servidores.

São posicionadas no perímetro em conjunto
com

os

Firewalls

interoperabilidade

e

possibilitando

a

redirecionando

o

conteúdo da sessão para checagem.
Scanners/ Téc. Configurações:

Verifica métodos de acesso e precauções de

Poderão estar posicionados no perímetro em

segurança consistente com a política de

pontos estratégicos.

segurança;

identificação

de

possíveis

fraquezas.
Controle de acesso e autenticação:

Determina

Poderá controlar o acesso e autenticação de

usuários com o propósito de conceder-lhe ou

determinados servidores.

negar-lhe acesso.

Rede Privada Virtual (VPN):

Cria um canal privado e seguro de canais

é posicionado no perímetro onde o acesso à

inseguros;

rede pública ou privada se faz necessário

confidencialidade,integridade e autenticidade

para comunicações com outras redes.

dos dados.

Tabela - 6 : Componentes de Defesa..

fortemente

melhoria

a

identidade

somente

de

da
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Capítulo IV
4 Tecnologia VPN – Virtual Private Network
O mercado corporativo conta com uma opção de transmissão de dados: a rede
de comunicações privada baseada em protocolo IP, conhecida por VPN (Virtual
Private Network). Uma solução VPN deve prover um conjunto de funções e recursos
aos usuários e ao meio de comunicação para garantir que os dados transmitidos
sejam confidenciais, íntegros e autênticos.
Este capítulo visa discutir VPNs: protocolos, topologias, ferramentas e
impactos no desempenho e na segurança.

4.1 Elementos de uma VPN
Para implementar uma arquitetura VPN, seis elementos trabalhados em
conjunto, compõem sua base fundamental:
•

Hardware – servidores VPN, clientes, e outros dispositivos como roteadores
VPNs, gateways e concentradores;

•

Software –de servidores e clientes, ferramentas de gerência de VPN;

•

Infraestrutura de segurança – soluções baseadas em arquitetura AAA,
RADIUS, TACACS e NAT;

•

Infraestrutura ISP – Serviço de acesso ao backbone do ISP;

•

Redes Públicas – Internet, POTS e PSTNs;

•

Túneis – baseados em protocolos PPTP, L2TP, L2F, etc.

4.2 Encapsulamento
As redes que não utilizam o protocolo IP e transferem pacotes pela Internet
necessitam colocar esses pacotes dentro de outro pacote, ou seja, encapsular ou
envelopar o pacote original, seja IPX, SNA, etc, em um pacote-padrão TCP/IP. Podese usar o mesmo mecanismo para o protocolo IP. Um pacote é composto de
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cabeçalho (header) e dados (payload), como mostra a Figura – 12. Encapsular
consiste em gerar um novo cabeçalho e anexar o datagrama original como payload
[VPN 2003-1].

Figura - 12 – Payload dentro do túnel.

4.3 Protocolos de Tunelamento
Os protocolos utilizados na VPN são os responsáveis pela transmissão dos
dados de uma rede a outra com segurança e confiabilidade. Eles gerenciam o tráfego,
o controle de erros, a segurança e os túneis que são criados dentro da rede pública.
As informações trafegam encriptadas, formando um túnel virtual, como mostra a
Figura – 13.
Os protocolos servem para definir como os pacotes serão encapsulados, como
a chave de criptografia será compartilhada e outros métodos de autenticação.
Existem dois conjuntos de protocolos: os orientados a pacotes, que trabalham nas
camadas de Link, Rede e Transporte, e os orientados à aplicação, que operam nas
camadas de Sessão, Apresentação e Aplicação do Modelo OSI, como mostra a
Figura – 13. Alguns protocolos fazem exclusivamente o tunelamento, outros
agregam criptografia e outros fazem autenticação, integridade, etc [VPN 2003-1].
Vale observar que a ferramenta FreeS/WAN aparece na lista dos principais
protocolos, não como um protocolo e sim como um pacote IPSec para Linux.
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Figura – 13 – Distribuição dos protocolos nas Camadas do Modelo OSI.

O tunelamento é composto por três processos: encapsulamento (o datagrama
original é encapsulado no datagrama VPN), transmissão (o datagrama VPN é
enviado à outra extremidade do túnel) e desencapsulamento (ao chegar na outra
extremidade oposta, o datagrama é extraído, expondo novamente as informações de
destino introduzidas pelo emissor com base no protocolo da rede local).

4.4 Tipos de Tunelamento
Existem dois tipos de tunelamento [VPN 2003-1]:
•

Tunelamento Voluntário: ocorre quando uma estação de trabalho ou
um servidor utiliza software cliente de tunelamento para criar uma
conexão até o servidor VPN. Utilizado por clientes dial-up que
primeiro se conectam a Internet para depois criar o túnel. O túnel
termina no cliente, como mostra a Figura – 14.

53

Figura – 14– Túnel Voluntário.

•

Tunelamento Compulsório: ocorre quando existe um NAS (Servidor
de Autenticação de Rede) na rede, que assume a responsabilidade da
autenticação. Neste caso os clientes da rede não necessitam de
software clientes e o túnel não termina no cliente e sim no NAS, como
mostra a Figura – 15.

Figura – 15– Túnel Compulsório.

4.5 Requisitos Básicos de VPN
A VPN deverá prover alguns requisitos mínimos, independente do tipo de
tunelamento [VPN 2003-2]:
•

Autenticação – conceder acesso a usuários cadastrados e restringir acessos
não autorizados;

•

Suporte a cartão Token – tornar a autenticação da VPN ainda mais segura;

•

Distribuição dinâmica de endereço – assegurar que os endereços entregues às
redes privadas, continuem sendo privados;

•

Criptografia dos dados – manter os dados incompreensíveis para pessoas não
autorizadas;

•

Gerenciamento de chaves – atualizar constantemente as chaves de
criptografia das pontas do túnel;

•

Suporte para multi-protocolos – suportar, no mínimo, os protocolos IP e IPX.
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4.6 Evolução dos Protocolos
As VPNs experimentam um desenvolvimento rápido, ganham mercado e
permitem a existência de conectividades virtuais seguras porque a demanda de
comunicação entre redes corporativas e clientes vêm aumentando a cada ano [VPN
2001].

Figura - 16– Evolução dos Protocolos de Tunelamento.

Alguns fornecedores de tecnologia, como a IBM, Microsoft e Cisco Systems,
começaram a desenvolver tecnologias de tunelamento em meados da década 90. Os
principais protocolos de tunelamento estão descritos na Figura - 17.

4.6.1 PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol
O PPTP é um protocolo de camada dois (RFC 2637). Utiliza os mesmos
mecanismos de autenticação do PPP. O protocolo PPTP não suporta privacidade e
gerência de chaves de criptografia. Após autenticar os dados, o PPTP utiliza o MPPE
com chaves de 40, 56 e 128 bits para fazer a criptografia. As chaves de criptografia
são geradas pelos protocolos de autenticação MS-CHAP ou pelo EAT-PLS.
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Figura – 17 – Principais Protocolos de Tunelamento.

Os dados são criptografados e encapsulados pelo MPPE. A autenticação do
usuário, neste caso, fica por conta do próprio RAS que suporta PAP, CHAP e MSCHAP. Esse protocolo não é tão seguro quanto o L2TP utilizado em conjunto com o
IPSec, porém sua configuração é mais fácil e oferece suporte a diversas plataformas
de cliente. Os protocolos de transporte suportados pelo o PPTP são IP/GRE e o de
controle é TCP, Porta: 1723 [VPN 2003-2].
Um servidor RADIUS (protocolo UDP) ou TACACS (protocolo TCP) pode
usar um banco de dados de cadastro para autenticar os usuários em uma conexão
discada.
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4.6.1.1 Tunelamento de Dados com PPTP
O tunelamento de dados com o protocolo PPTP é feito em vários estágios de
encapsulamento, como mostra a Figura – 18 [VPN 2003-2]:

Figura – 18 – Tunelamento de dados com PPTP.

•

Encapsulamento do frame PPP – o pacote original PPP é criptografado e
encapsulado com um cabeçalho PPP, originando desta forma um frame PPP.

•

Encapsulamento do pacote GRE – Para trafegar em redes IP, esse frame
recebe um cabeçalho GRE que é utilizado para repassar informações de
roteamento;

•

Encapsulamento do pacote IP – o pacote é encapsulado por um cabeçalho
IP que tem os endereços IP de origem e destino habilitando-o a trafegar por
uma LAN ou uma WAN.

•

Encapsulamento da camada Data-Link – Estas informações são utilizadas
para o envio do pacote para interface física.

4.6.1.2 Vantagens do PPTP sobre L2TP/IPSec
•

PPTP não necessita de uma estrutura de certificados enquanto o L2TP/IPSec
usa essa estrutura para efetuar a autenticação;
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•

PPTP atua sobre todas as versões do LINUX;

•

PPTP pode ser utilizado em uma estrutura NAT enquanto o L2TP/IPSec não
suporta NAT [VPN 2003-2].

4.6.2 L2TP - Layer Two Tunneling Protocol
O L2TP foi desenvolvido pela IETF que é uma combinação do que há de
melhor nos protocolos PPTP e no protocolo de tunelamento que era implementado
em produtos CISCO, o L2F (Layer Two Forwarding). O L2TP suporta protocolo não
IP e isto significa que é multiprotocolos. Suporta protocolos como IP, frame relay,
ATM, SONET e X.25, conforme descrito na RFC 2661.
O protocolo de tunelamento L2TP, bem como PPTP e L2F, sofre da falta de
mecanismos sólidos de proteção ao túnel. L2TP não provê um mecanismo de
gerência de chaves para criptografia e autenticação. Para minimizar essa deficiência,
o L2TP faz o uso do IPSec para criptografia e gerenciamento de chaves em ambiente
IP.
Os protocolos de transporte suportados pelos L2TP são IP/UDP, IP/FR,
IP/ATM e o de controle é UDP, Porta: 1701.
O L2TP suporta os mecanismos de autenticação CHAP, PAP, SPAP, EAP
IPSec, TACACS e de encriptação MPPE, IPSec, ECP.
4.6.2.1 Tunelamento de Dados com L2TP
O tunelamento L2TP também é feito em vários estágios de encapsulamento,
como mostra a Figura – 19 [VPN 2003-2]:
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Figura – 19 – Tunelamento de dados com L2TP.

•

Encapsulamento PPP – o pacote original é encapsulado e recebe um
cabeçalho PPP;

•

Encapsulamento L2TP – o pacote PPP recebe agora um encapsulamento
L2TP;

•

Encapsulamento IPSec – o pacote L2TP ganha segurança nesta fase. Com
encapsulamento IPSec os dados são criptografados e autenticados;

•

Encapsulamento IP – o pacote ganha uma etiqueta com informações
referentes ao destino e origem;

•

Encapsulamento de camada de enlace – por fim esse pacote recebe um
cabeçalho da camada de enlace.

4.6.2.2 Vantagens do L2TP/IPSec sobre o PPTP
•

O IPSec implementa a autenticação, a integridade, a proteção e a
confiabilidade em todos os pacotes trafegados no túnel. O PPTP só
implementa a confiabilidade por pacote;

•

O IPSec faz autenticação por meio dos protocolos PPP e utiliza a estrutura de
certificado;

59

•

Todos os níveis de autenticação efetuados pelo L2TP são criptografados.

4.7 IPSec – Internet Protocol Security
O Internet Protocol Security (IPSec) é um conjunto de protocolos de
segurança e algoritmos baseado em padrões abertos desenvolvidos pelo IETF e pelas
RFCs 2401-2411 e 2451. Duas dessas RFCs definem o IPSec e o IKE - Internet Key
Exchange (intercâmbio de chaves Internet ). O IPSec foi desenvolvido para fornecer
serviços de segurança de alta qualidade, baseados em criptografia para o nível IP e
ou para as camadas superiores (TCP,UDP,ICMP,etc) como mostra a Figura – 20. O
conjunto de serviços oferecidos inclui controle de acesso, integridade não orientada à
conexão, autenticação da origem dos dados e confidencialidade (criptografia).

Figura - 20 – Localização do protocolo IPSec dentro do TCP/IP.

Estes serviços são implementados através da utilização conjunta de
protocolos de segurança de tráfego de dados, de autenticação de cabeçalho (AH Authentication Header), de encapsulamento seguro do payload ou conteúdo dos
dados (ESP - Encapsulating Security Payload) e de procedimentos e protocolos de
gerência de chaves.
A RFC 2411 - IP Security Document Roadmap - apresenta as diretrizes para
produção, organização e inter-relacionamento entre os diversos documentos que
descrevem o conjunto de protocolos IPSec, conforme mostrado na Figura – 21a
[RNP 2003].
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Figura – 21a – Arquitetura do Sistema IPSec.

Existem três maneiras de como o IPsec pode ser implementado:
1. IPsec integrado com a implementação nativa do IP. Esta forma requer
acesso às fontes do IP e é aplicável tanto a gateways seguros como para hosts.
2. "Bump-in-the-stack" - BITS, onde o IPsec é implementado abaixo da
implementação do IP, ou seja entre o IP nativo e os drivers da rede local. Esta
implementação não exige acesso às fontes, tornando-a muito apropriada para
sistemas fechados. Este método geralmente é adotado em hosts.
3. "Bump-in-the-wire" - BITW é utilizado um processador de criptografia sem
mexer na pilha IP. Este método é muito utilizado em sistemas militares, e ela pode
ser usada tanto em hosts como em gateways [MOD2003-1].

Figura – 21b – Formas de Implementar IPSec.
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4.7.1 Tecnologias Usadas no IPSec
O IPSec é composto de várias tecnologias, reunindo padrões complexos. As
tecnologias principais são descritas em detalhe nas próximas seções.
4.7.1.1 Protocolo de Authentication Header - AH
O protocolo AH fornece serviços de autenticação e integridade de dados para
pacotes IP passados entre pares IPSec (dispositivos e softwares que originam e
terminam túneis), como mostra a Figura – 22.

Figura - 22 – Cabeçalho AH.

O cabeçalho AH é inserido após o cabeçalho IP original, conforme Figura 24. Segue uma descrição dos campos que compõem esse cabeçalho [RAS 2002]:
•

Next Header (Próximo Cabeçalho) identifica o protocolo de nível superior ao
AH (exemplo, TCP, UDP ou ESP). No modo tunelamento, assume o valor
quatro (4) que indica encapsulamento IPv4.

•

Payload Length (Comprimento de Carga) indica o comprimento do conteúdo
de AH em conjuntos de 32 bits.

•

Reserved (Reservado) não é usado, deve estar configurado como zero.

•

Security Parameters Index (SPI - Índice de parâmetros de segurança) tem
largura fixa com um valor arbitrário. Combinado com o endereço IP de
destino estabelece uma associação de segurança única entre identificador e
pacote.

•

Sequence Number (Número de seqüência) fornece um número seqüencial
crescente para cada pacote enviado com um dado SPI. Esse valor permite a
monitoração da ordem dos pacotes e assegura que o mesmo conjunto de
parâmetros não seja utilizado em muitos pacotes. O número de seqüência
fornece a proteção contra ataques do tipo replay.
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•

Authentication Data (Autenticação de dados ou Hashing de chave). Campo
de tamanho variável que contém o valor de verificação de integridade
(integrity check value - ICV). Ele pode incluir um enchimento para fazer com
que o comprimento do cabeçalho seja múltiplo de 32 bits (no IPv4) ou de 64
bits (no IPv6) [RAS 2002].

Os campos Time To Live e Type Of Service do cabeçalho IP não participam
do valor de verificação de integridade (checksum) porque são mutáveis [VPN 2001].

Figura - 23 – Cabeçalho de Autenticação – AH.

4.7.1.2 Cálculo da Verificação de Integridade - ICV
Para garantir uma interoperabilidade mínima, o IPSec deverá ter o valor da
verificação de integridade (ICV – Integrity Check Value) que é a versão truncada de
um código de autenticação de mensagem (Message Authentication Code – MAC),
calculado por um algoritmo. Existem dois esquemas de autenticação simétrica de
HMAC implementados no IPSec e suportados em todas implementações: o HMACMD5 e o HMAC-SHA1 [RSA 2002].
4.7.1.3 Protocolo Encapsulating Security Payload - ESP
O protocolo ESP aplicado ao pacote IP original atribui confidencialidade,
autenticação, anti-repetição e serviços de integridade de dados para o IP. De acordo
com o tipo e o modo de criptografia utilizado, o formato do ESP varia. O ESP faz
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tudo o que o AH faz, além de criptografar os dados, como mostra a Figura – 24 [RSA
2002].

Figura – 24 – Cabeçalho ESP.

O cabeçalho de ESP contém os seguintes campos:
•

Security Parameters Index – SPI (Índice de parâmetros de segurança): esse
campo é utilizado para identificar uma associação de segurança, como no
pacote de autenticação AH.

•

Sequence Number (Número da seqüência): esse campo tem um contador que
aumenta todas as vezes que um pacote for enviado ao mesmo endereço
utilizando o mesmo SPI. Permite que o destinatário monitore a ordem do
pacote, como no pacote de autenticação AH.

•

Payload Data (Carga de Dados): esse contém o conteúdo real dos dados
criptografados que estão sendo transportados pelo pacote IP e o seu tamanho
é variável.

•

Padding (Enchimento): neste campo há espaço para a adição de bytes,
quando requisitado por algoritmos de criptografia. O enchimento confunde os
Sniffers que acessam as informações criptografadas em trânsito, pois não
conseguem estimar a quantidade de dados transmitidos.

•

Next header (Próximo cabeçalho): este campo identifica o tipo de dados
existente no campo Payload Data.

•

Authentication Data (Autenticação de dados): este campo, de tamanho
variável, contém um valor que representa o ICV computado no pacote de
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ESP. É opcional, sendo incluído apenas se o serviço de autenticação estiver
selecionado dentro da SA.

4.7.1.4 Criptografia ESP com HMAC
O protocolo ESP, além de criptografar, pode autenticar pacote havendo um
campo opcional para esse fim. Os roteadores, gateways e os Firewalls chamam esse
serviço de HMAC ESP. A autenticação é calculada após a criptografia. O SHA1 e o
MD5 são algoritmos HMAC obrigatórios no padrão IPSec. A autenticação contempla
o cabeçalho ESP com o hash HMAC ESP e a carga criptografada (payload), como
mostra Figura – 25. O cabeçalho IP não é protegido [MANC 2003].

Figura – 25– HMAC ESP protegendo a carga de dados e o cabeçalho ESP.

4.7.2 Associações de Segurança - SA
O protocolo IPSec oferece um meio padrão de estabelecer serviços de
autenticação e criptografia entre os pares IPSec. Utiliza algoritmos (fórmulas
matemáticas) de criptografia e autenticação padrão, chamadas Transformações.
Uma associação de segurança (SA – Security Association) é uma política ou
um meio de tratamento dos dados trocados entre dois dispositivos. Uma associação
de segurança é unicamente identificada pela combinação de três parâmetros: pelo
Índice de Parâmetro de Segurança (Security Parameter Index – SPI), pelo endereço
do destinatário e pelo identificador do protocolo de segurança AH (número 51) ou
ESP (número 50). Pode ser estabelecida de dois modos diferentes: modo transporte
ou modo túnel [RSA 2002].
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4.7.2.1 Modo Túnel-ESP e Modo Túnel-AH
No modo túnel-ESP, o cabeçalho IP original é criptografado com o payload
(carga de dados) e adicionado um novo cabeçalho IP ao lado do cabeçalho IPSec.
Permite que um Firewall ou um outro dispositivo atue como um gateway ou Proxy
IPSec, executando criptografia em nome dos hosts por trás do Firewall. O roteador
de origem criptografa pacotes e os encaminha pelo túnel IPSec. O roteador de
destino decriptografa o pacote IPSec, extrai o datagrama IP original e o encaminha
para o sistema de destino. O modo túnel-ESP protege contra análise de tráfego no
qual o intruso consegue determinar somente as extremidades do túnel, e não a fonte e
o destino verdadeiros dos pacotes encapsulados, como ilustra Figura – 26.

Figura - 26 – Modo túnel no protocolo ESP.

Diferentemente do modo túnel-ESP, o modo túnel-AH somente autentica e
não protege o payload, como mostra a Figura – 27 [MANC 2003].

66

Figura - 27 – Modo túnel no protocolo AH.

4.7.2.2 Modo Transporte-ESP e Modo Transporte-AH
No modo transporte-ESP, somente o payload é criptografado, e os cabeçalhos
IP originais permanecem intactos. Um cabeçalho IPSec é acrescido. A principal
vantagem é que esse modo permite que os dispositivos na rede pública vejam a
origem e o destino final do pacote e permite que ative alguns processamentos
especiais, como por exemplo, qualidade de serviço – QoS na rede intermediária
baseada nas informações do cabeçalho IP. O intruso consegue identificar que foram
enviados pacotes IP, não identificando o conteúdo do payload, como mostra a Figura
– 28 [RSA 2002].

Figura – 28 – Modo transporte no protocolo ESP.
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Diferentemente do modo transporte-ESP, o modo transporte-AH não protege
os dados, como mostra a Figura – 29.

Figura – 29 – Modo transporte no protocolo AH.

4.7.2.3 Usando o Modo Túnel ou Modo Transporte
O uso do modo túnel ou transporte pode ser explicado nas figuras abaixo. O
modo túnel é usado para criptografar tráfego entre gateways IPSec seguros (roteador
e Firewall) como mostra o exemplo A na Figura – 30. O PC de um funcionário
conectando-se com os servidores de forma segura através do túnel IPSec estabelecido
entre os gateways. O modo túnel também é usado para conectar uma estação final
que execute um software IPSec (VPN Client) com um gateway IPSec, como ilustra o
exemplo B na figura. No exemplo C, o modo túnel é usado para configurar um túnel
IPSec entre um roteador e um servidor que esteja executando o software IPSec
[MANC 2003].
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Figura - 30– Uso do modo túnel.

O modo transporte é usado entre estações finais que suportem IPSec ou entre
uma estação final e um gateway, se o gateway estiver sendo tratado como um host. A
Figura - 31 mostra que o modo transporte é usado para estabelecer um túnel IPSec
criptografado a partir do PC de um funcionário que executa o software cliente até um
roteador VPN.

Figura - 31 – Uso do modo transporte.

4.7.2.4 Combinando Transformações IPSec
As Transformações são mecanismos para criptografar (ESP) ou autenticar
(AH) o payload e pode contemplar várias outras combinações de Transformação,
como ilustra a Figura – 32. Independente do modo que se está utilizando, Túnel ou
Transporte, os protocolos AH e ESP processam da seguinte maneira:
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•

Os algoritmos HMAC-MD5 ou SHA são utilizados pelo protocolo AH para
autenticação.

•

Os algoritmos de criptografia DES ou 3DES são utilizados pelo protocolo
ESP para confidencialidade de dados.

•

O protocolo ESP poderá combinar algoritmos de criptografia mais o
algoritmo de autenticação HMAC-MD5 ou SHA para autenticação e
confidencialidade do payload [MANC 2003].

Figura – 32 – Transformações IPSec.

4.7.3 Banco de Dados
Dois bancos de dados são necessários para a implementação do modelo IPSec
conforme determina a RFC 2401: o (Security Association Database - SAD) e o
(Security Policy Database - SPD). Esses bancos têm como objetivo definir um
conjunto de políticas de segurança utilizadas no processamento dos pacotes IPs e na
construção das SAs [VPN 2003-2].
4.7.3.1 Security Association Database - SAD
O banco de dados de associação de segurança mantêm um conjunto de
parâmetros associados à SA. Cada SA tem uma entrada neste banco que contém
informações necessárias ao processamento do pacote IP associado. As informações
armazenadas são:
•

SPI - um número que identifica a SA dentro do SAD.
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•

O protocolo utilizado na SA (ESP ou AH).

•

O modo no qual a SA está operando (túnel ou transporte).

•

Contador seqüencial do pacote IP dentro da SA.

•

Número máximo de unidades de transmissão.

•

Endereço IP de origem da SA.

•

Endereço IP de destino da SA.

•

Algoritmo de autenticação e sua chave de autenticação.

•

Algoritmo de criptografia e sua chave de criptografia.

•

Tempo de vida da chave de autenticação e da chave de criptografia.

•

Tempo de vida da SA.

A Figura – 33 mostra um exemplo dos parâmetros SA de um par IPSec, os
roteadores (R1 e R2). Cada SA IPSec é unidirecional e que os parâmetros SA devem
ter correspondência em cada par IPSec. Os parâmetros SA são configurados pelo
administrador do sistema, negociados durante o modo rápido (quick mode) e
armazenados no banco de dados SAD [VPN 2003-2].

Figura – 33 – Os valores dos parâmetros SA.
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Quando há tráfego de pacote IP entrando (inbound) na SAD, a SA é
localizada por meio do endereço IP de destino, tipo do protocolo IPsec e do SPI,
como ilustra a Figura – 34a. O cabeçalho AH ou ESP contém o SPI e o endereço IP
de destino e tipo do protocolo que está contido no cabeçalho IP. O pacote é
processado de acordo com o serviço de segurança definido, caso uma SA seja
localizada. Depois desse processo, o processamento segue para o SPD.
Quando o pacote IP sai (outbound), ele é processado primeiro no SPD; é
verificado se ele atende as políticas especificadas no IPSec e o banco de dados SAD
confere se a SA já foi estabelecida. O pacote IP é processado de acordo com a SA.
Caso não seja localizada, uma nova SA é negociada para o pacote e as novas
informações da SA são armazenadas no banco de dados SAD [VPN 2003-2].
Caso não exista ainda uma entrada na SAD apropriada para o pacote, ela deve
ser criada, fazendo uma ligação à entrada respectiva no SPD. O SPI é um valor de 32
bits usado para distinguir entre diferentes SAs que tenham o mesmo destinatário e
utilizem o mesmo protocolo IPsec. O SPI é um índice na tabela onde as associações
seguras ficam guardadas.
4.7.3.2 Security Policy Database - SPD
O banco de dados de políticas de segurança mantém regras que especificam
como o pacote IP dever ser processado independentemente da SA. O SPD especifica
o tipo de algoritmo, não a chave de criptografia.
O banco de dados de políticas tem dois componentes: o primeiro componente
- o seletor - é uma condição a ser validada e o segundo componente – a ação - que
indica o que deve ser feito com o pacote IP.
Os seletores têm a função de chavear cada entrada para definir o conjunto de
tráfego IP atingido pela política. Por exemplo, a entrada pode determinar que todo o
tráfego deve ser protegido pelo ESP no modo transporte usando o algoritmo 3DESCBC e pelo AH no modo túnel usando o SHA-1, como mostra a Figura – 34a
[MOD2003-1].
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Figura – 34a – Criação das SAs.

Quando um pacote contém valores que atendem à condição definida, o
segundo componente é aplicado ao pacote recebido ou transmitido podendo resultar
nas seguintes ações, como ilustra a Figura – 34b e 34c:
1 – Repassar o pacote adiante sem tratamento:
•

Ação: bypass IPSec.

2 – Rejeitar o pacote
•

Ação: discard.

3 – Negociar IPSec
•

Define um modo de comunicação incluindo as opções Túnel,
Transporte, IPsec ESP e IPsec AH.

Se a ação for do tipo Negociar IPsec, deve-se definir:
- Nível de exigência:
•

Facultativo: Aceita comunicação insegura (o outro não suporta IPsec).

•

Obrigatório: Aceita apenas comunicação segura.

- Tipo de IPsec:
•

AH: Define o algoritmo de Hashing.
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•

ESP: Define o algoritmo de Hashing e Criptografia.

- Modo Túnel ou Modo Transporte:
•

Se modo túnel, especificar o IP do fim do túnel.

Figura – 34b – Ações do IPSec na transmissão.

Figura – 34c– Ações do IPSec na recepção.

4.7.4 Gerenciamento de Chaves
Os serviços de segurança IPSec compartilham chaves secretas que são
utilizadas para autenticação, integridade e criptografia, e definem um conjunto
separado de mecanismos para o gerenciamento de chaves com suporte para
distribuição

automática

ou

manual

das

chaves

sendo

possível

utilizar

ISAKMP/OAKLEY (Internet Security Association and Key Management Protocol).
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O ISAKMP define o método de distribuição de chave e o OAKLEY define como as
chaves serão determinadas [MANC 2003].

4.7.4.1 Internet Key Exchange
Em cada gateway uma SA poder ser configurada manualmente por um
administrador de segurança, ou pode ser negociada dinamicamente por meio de um
protocolo de gerência de chaves – IKE. Quando utilizar negociação dinâmica:
1 – A priori não se sabe quando negociar a SA para estabelecer o túnel VPN;
2 – Uma associação de segurança não deve ter um tempo de vida infinito, é
recomendável que se troque a SA e as chaves de criptografia de tempos em tempos.
O IKE (Internet Key Exchange) é um protocolo para gerenciamento
automático híbrido que fornece serviços de utilitário para IPSec: autenticação dos
pares IPSec, negociação de associações de segurança IKE e estabelecimento de
chaves para algoritmos de criptografia. O IKE é baseado no ISAKMP e no Oakley,
que opera em três modos: modo principal (main mode), modo agressivo (agressive
mode) e modo rápido (quick mode) para troca de informação de chaves e
estabelecimento das SA ISAKMP. Uma mensagem ISAKMP contém um cabeçalho e
um ou mais dados ISAKMP, formando pacotes UDP (porta 500) [VPN2000].

Figura – 34d– Negociações ISAKMP/Oakley
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4.7.4.2 Estabelecimento do Túnel IPSec
Como citado anteriormente, o funcionamento do IPSec envolve muitas
tecnologias de componentes e métodos de criptografia, mas sua operação pode ser
dividida em cinco etapas principais, como ilustra a Figura – 35 [MANC 2003]:

Figura - 35 – Síntese das etapas de formação de túnel IPSec.

Etapa 1: Início do processo IPSec - definição da política de segurança para o tráfego
a ser criptografado pela, configuração dos pares IPSec, dão inicio ao processo IKE,
por exemplo, nos roteadores e no Firewall, como ilustra a Figura – 36.

Figura - 36 – Negociações SA IKE bidirecionais.
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Etapa 2: IKE Fase 1 - Autenticação dos pares IPSec e configuração de um canal
seguro entre os pares para ativar trocas IKE. Constam dessa fase [MANC 2003]:
•

Negociação de políticas SA IKE entre os pares para proteger a troca IKE. A
SA IKE especifica os parâmetros bidirecionais IKE negociados.

•

Execução de uma troca Diffie-Hellman (criptografia de chave pública)
autenticada para obter as chaves secretas compartilhadas correspondentes
usadas pelos algoritmos de criptografia IPSec.

•

Autenticação e proteção das identidades dos pares IPSec.

•

Configuração de um túnel seguro para negociar parâmetros IKE Fase 2.

O IKE Fase 1 ocorre em dois modos: modo principal e modo agressivo. A
Figura - 37 mostra o modo principal e modo rápido.
•

Modo Principal (main mode): realiza a Fase 1 de troca do ISAKMP para
estabelecer um canal seguro.

•

Modo Agressivo (agressive mode): é uma outra forma simples e rápida de
realizar a Fase 1, não protegendo as identidades dos nós envolvidos na
negociação, porque transmite suas identidades antes do estabelecimento do
canal seguro de comunicação.

•

Modo Rápido (quick mode): realiza a Fase 2 de troca negociando uma SA
para comunicação de uso geral [VPN2000].

Figura - 37 – Modos de troca do IKE.
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Transformações IPSec
O IKE negocia transformações durante a Fase 2 e os algoritmos de
criptografia como AH, ESP, DES (Data Encryption Standard) e o 3DES (Triple
DES). As transformações IPSec também usam dois algoritmos de hash padrão para
autenticar dados : MD5 (Message digest 5) e o SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1)
[MANC 2003].

O IKE usa o Diffie-Hellman para estabelecer chaves simétricas que usam o
DES, o 3DES, o MD5 e o SHA. As chaves secretas compartilhadas são obrigatórias
no DES e nos algoritmos HMAC. O Diffie-Hellman é usado dentro do IKE para
estabelecer chaves de sessão.

Etapa 3 - IKE Fase 2
A finalidade do IKE Fase 2 é negociar as SAs IPSec para configurar o túnel
IPSec. Constam dessa fase:
•

Negociação dos parâmetros SA IPSec protegidos por uma SA IKE existente.

•

Estabelecimento de SAs IPSec.

•

Renegociação periódica de SAs IPSec para garantir segurança.

•

Realização opcional de uma troca Diffie-Hellman adicional.

O IKE Fase 2 atua no modo rápido que ocorre depois que o IKE estabelece o
túnel seguro na Fase 1.

Etapa 4 – Transferência de Dados
Quando o IKE Fase 2 estiver completo e o modo rápido houver estabelecido
SAs IPSec, informações serão trocadas através do túnel IPSec entre pares IPSec. Os
pacotes serão criptografados e decriptografados pelos algoritmos de criptografia
usando as chaves especificadas na SA IPSec [MANC 2003].

Etapa 5 –Desativação de túnel IPSec
As SAs IPSec terminam porque são excluídas ou porque sua duração expira.
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Quando as SAs terminam, as chaves também são descartadas. Quando as SAs
IPSec subseqüentes definam um novo fluxo, o IKE executa uma nova Fase 2 e, se
preciso, uma nova negociação da Fase 1. Se a negociação for bem-sucedida resulta
em novas SAs e em novas chaves. Novas SAs podem ser definidas antes que as SAs
estabelecidas expirem para que um dado fluxo possa continuar ininterrupto.
Normalmente, as renegociações da Fase 2 ocorrem com mais freqüências que os da
Fase 1 [MANC 2003].

4.8 Potencialidade de cada Protocolo
A comparação entre os protocolos de tunelamento tem o objetivo de mostrar
uma visão da potencialidade de cada protocolo supracitado, Tabela – 7, ilustrando as
propriedades dos protocolos de tunelamento e do IPSec e o que cada um pode
oferecer.
Características

Descrição

PPTP

L2TP

L2TP/
IPSec

IPSec

Autenticação de
usuários
A tenticação de
Autenticação de
computadores

Autenticação de usuário no estabelecimento
de uma conexão.

Sim

Sim

Sim

IEA

Autenticação de computadores envolvidos
na conexão.

Sim

Sim

Sim

Sim

Suporte a NAT

Passa por um NAT para atingir os pontos
finais da conexão, protegendo-os.

Sim

Sim

Não

Não

Suporte a
multiprotocolos

Admite tráfego IP e não-IP.

Sim

Sim

Sim

IEA

Atribuição
dinâmica de IP

Admite negociação de endereçamento IP
entre o servidor VPN e seus clientes.
Dispensa configuração manual de end IP.

Sim

Sim

Sim

IEA

Encriptação

Pode criptografar o tráfego corrente.

Sim

Sim

Sim

Sim

Uso de PKI

Usa infra-estrutura de chave pública para
implementar a criptografia e a autenticação

Sim

Sim

Sim

Sim

Autenticação de
Pacotes

Provê método de autenticação que garante a
preservação dos pacotes durante o percurso.

Não

Não

Sim

Sim

Suporte a Multicast

Pode efetuar tráfego de multicast.

Sim

Sim

Sim

Não

Implementação em Andamento (IAE) pelo Grupo de Trabalho IPSec da IETF.

Tabela – 7 – Potencialidade de cada protocolo.
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4.8.1 Aplicação Típica
A comparação entre as potencialidades de cada protocolo de tunelamento tem
como objetivo também direcionar a escolha para uma aplicação típica, como ilustra a
Tabela – 8.
Os protocolos PPTP e L2TP/IPSec podem cobrir quase todas as necessidades,
enquanto o IPSec apresenta muitas propriedades em fase de implementação. Quando
a rede possuir um NAT, utilize o PPTP, e quando segurança é a prioridade, poderá
usar o IPSec. O protocolo IPSec foi construído para atender todas as premissas
básicas da VPN e facilitar a tarefa dos administradores de rede, por incluir diversas
questões de segurança num mesmo pacote. Soma-se o fato de ser um protocolo
extensamente testado quanto a privacidade, integridade e autenticidade [VPN 2003-2].

Tabela – 8 - Aplicação Típica.

4.9 Topologia VPN
Denomina-se topologia VPN à apropriação de segmentos públicos da Internet
para estabelecer vínculos entre redes locais na formação de uma rede WAN. Para
tanto, é necessário primeiro criar uma estrutura de tunelamento que permita
encapsular os dados a serem transmitidos de modo a garantir algum grau de
segurança. Utiliza-se de dispositivos de uso geral que implementam várias funções
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ou aparelhos dedicados, denominados VPN appliance que implementam somente
essa função. Algumas topologias estão descritas nas próximas seções.

4.10 Ambientes Híbridos
No mercado existem fornecedores para duas soluções VPNs:
•

Soluções baseadas em Appliance – onde uma “caixa” faz o papel de gateway
da VPN, geralmente integradas a algum Firewall.

•

Soluções baseadas em Software – podem ser integradas ou não a um
Firewall.
As VPNs evoluíram para acompanhar as necessidades do mercado, cuja

demanda é por alta velocidade nas redes virtuais, alta disponibilidade dos serviços e
alta disponibilidade das redes. Existem três produtos de mercado (Firewall integrado
ao gateway VPN, gateway VPN puro ou gateway VPN customizável) que podem ser
combinados para compor as cinco topologias híbridas mostradas a seguir e que
indicam a tendência atual das soluções VPNs [VPN 2003-1]:

4.10.1

Gateway VPN integrado ao Firewall – TP - 1

Figura - 38– Gateway VPN/Firewall.
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4.10.2

Gateway VPN diante do Firewall – TP - 2

Figura - 39 – Gateway VPN diante do Firewall.

4.10.3

Gateway VPN atrás do Firewall – TP - 3

Figura - 40 – Gateway VPN atrás do Firewall.

4.10.4

Gateway VPN em paralelo ao Firewall – TP - 4

Figura - 41 – Gateway VPN em paralelo ao Firewall.
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4.10.5

Gateway VPN numa Interface do Firewall – TP - 5

Figura - 42 – Gateway VPN numa Interface do Firewall.

Tabela - 9 - Características das Topologias.
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Para uma solução eficiente e segura de VPN deve-se [VPN 2003-1]:
•

Adicionar uma política de segurança da rede bem definida e aplicável.

•

Garantir que o tráfego VPN seja integrado ao controle de acesso à rede.

•

Proteger o gateway da VPN de ataques externos.

•

Ter uma arquitetura otimizada de VPN e Firewall para ganho de
performance.

•

Permitir um crescimento dinâmico no ambiente de rede.

•

Simplificar a administração e regência da rede.

Observa-se na Tabela – 9, que a topologia TP-1 – Gateway VPN integrado
com Firewall, é o que apresenta o menor custo por utilizar somente um equipamento
agregando essas características em relação às outras topologias. A topologia TP1- foi
utilizada no estudo de caso descrito no capítulo 5.

4.11 Impactos da Tecnologia VPN
As VPNs também têm pontos negativos. A criptografia gera-se um trabalho
de processamento adicional aos dispositivos gateways. A colocação de uma VPN
poderá tornar-se um desafio em função do overhead de processamento adicional
[VPN 2002].

4.11.1

Overhead do Processamento

A criptografia envolve cálculos matemáticos complexos com cada pacote
enviado e recebido por um dispositivo gateway VPN. Esses cálculos sobrecarregam
os gateways e podem comprometer o fluxo de dados entre a rede interna e externa. E
a perda de velocidade se intensifica com a adoção de algoritmos de criptografia mais
poderosos. Para contornar esse problema foram criadas “placas offboard”, especiais
para absorver parte do processamento da criptografia da VPN [VPN 2002].
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4.11.2

Overhead de Pacote

O overhead de pacote é um outro ponto a ser considerado. Os pacotes devem
ser encapsulados provocando o incremento do pacote original pela introdução de
informações de cabeçalho e a ocupação de maior largura de banda. Esse overhead
pode ser preocupante em alguns ambientes, não só pelo aumento dos pacotes, mas
pela necessidade de rearranjos a fim de acomodar alterações de fragmentação de
pacotes que afetam negativamente o desempenho da rede [VPN 2002].
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Capítulo V
5 Conectividade Virtual Interdepartamental sob
LINUX
Para implementar a Conectividade Virtual Interdepartamental em Linux foi
necessário escolher a ferramenta para implementar os protocolos que garantissem a
integridade, a autenticidade e a confidencialidade desejada dos dados. Existem
inúmeras ferramentas e dispositivos (Appliance) disponíveis no mercado e poucas
ferramentas ou pacotes Open Source.
Este trabalho procura oferecer uma contribuição ao tema “Segurança na
Administração de Redes”, aliando dois fatores básicos: segurança e baixo de custo de
implementação. Utilizou-se o sistema operacional Linux, uma ferramenta bastante
flexível, com várias opções de configuração e de código aberto, possibilitando a
inclusão de eventuais ajustes de algoritmos para maior segurança da rede. Vários
distribuidores de Linux disponibilizam-no gratuitamente pela Internet, reduzindo
drasticamente os gastos com licenças e custo total de propriedade.
A escolhida foi a Conectiva Linux versão 8.0, uma distribuição brasileira que
segue a linha da RED HAT, reconhecida por sua estabilidade. A Conectiva Linux
destaca-se pelas ferramentas de instalação e de drivers para equipamentos brasileiros
de informática. A versão do kernel utilizado foi a 2.4.18.
A ferramenta adotada para a VPN foi o FreeS/WAN, cuja denominação
origina-se do termo Secure Wide Area Network (S/WAN), e Free por ser gratuita.
A seguir será mostrado como a conectividade virtual foi implementada em
caráter experimental, detalhando o cenário dos testes e os aspectos de sua
configuração, além dos resultados obtidos.

5.1 Estudo de Caso
De acordo com a proposta de Mestrado Profissionalizante, o trabalho final
explora um estudo de caso, em que o projeto descrito soluciona o intercambio de
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mensagens e resultados de exames entre departamentos sensíveis de um laboratório
de análises clínicas de médio porte. Por questão de sigilo e a fim de preservar a
imagem do laboratório foi criado o nome fictício LABSP, referenciado no texto.
Este caso foi simulado no laboratório do mestrado do IPT, a solução ofertada
ao LABSP, como contribuição ao tema “Segurança na Administração de Redes”.
A ferramenta FreeS/WAN foi utilizada juntamente com alguns dispositivos
de segurança na topologia do LABSP. Esses dispositivos criptografam os pacotes
que trafegam pela rede entre a Divisão de Controle de Qualidade e o Laboratório,
considerados críticos. A finalidade é protegê-los num segmento promíscuo,
impossibilitando que os pacotes capturados por um Sniffer, fossem vistos no seu
estado original, evitando a exposição dos dados de seus clientes e abertura de
possíveis brechas de segurança, que motivassem o enquadramento da instituição no
Código Penal, conforme ANEXO – C2.
O Conselho de Administração do Laboratório acolheu as sugestões de
implementação e encarregou a Diretoria de Tecnologia da Informação (TI) de adotar
as recomendações de controles e práticas da ISO17799, conjunto de normas e
padrões de gerenciamento utilizado para dar suporte à implementação de práticas de
segurança da informação, conforme ANEXO – C1, especificamente o item 8.7.5-d.

5.2 Laboratório LABSP
O laboratório LABSP foi fundado em 1996, iniciando suas atividades no
interior de um Hospital localizado na região de Taubaté – Unidade LABSP-Tau
Em setembro de 2000, foi inaugurada a Unidade LABSP-Mogi em MogiGuaçu e no mesmo ano foi inaugurada a Unidade LABSP-Nove na cidade de São
Paulo.
O laboratório LABSP tem como meta oferecer serviços laboratoriais de alta
qualidade para exames especializados ou de rotina, apoio diagnóstico a médicos,
clientes particulares, convênios e empresas. Pioneiro na coleta domiciliar gratuita em
Taubaté atende atualmente em São Paulo cerca de 8.000 clientes/ano a domicílio.
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Alguns dados:
•

03 centrais de análises clínicas

•

01 unidade hospitalar

•

Mais de 800 tipos de exames

•

Realiza de cerca de 20.000 exames/mês

•

Atendimento de cerca de 200 pacientes/dia

Possuem cerca 850 funcionários, além de 50 terceirizados.

5.3 Departamento de TI do LABSP
O LABSP-Nove dispõem de um link de 2MB da Telefônica. O departamento
de TI gerencia uma rede local e uma WAN que interliga os laboratórios de Taubaté
(LABSP-Tau) e o de Mogi-Guaçu (LABSP-Mogi). O acesso ao link é feito através
de um roteador CISCO 7100 VPN, e distribuição interna feita por um switch CISCO
CATALYST 2950 de configuração fixa contendo 24 portas e operando com as
tecnologias Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (uplinks 10/100/1000BaseT).
Internamente cada departamento e divisão do LABSP-Nove dispõem de hub’s
modelo 3Com Superstack 3 Baseline Dual Speed de 24 portas e de 12 portas a 10
Mbits/s com cabeamento 10 Base-T cat-5, como mostra a Figura - 43. Os resultados
dos exames são disponibilizados aos pacientes via Web e utilizam criptografia SSL
visando oferecer conexões seguras entre browsers Web e o servidor Web.

5.4 Ambiente de Simulação
Os objetivos práticos a serem alcançados a partir da montagem do ambiente
de simulação para testes foram:
•

Conhecer a ferramenta Open Source, visando substituir soluções de mercado,
de custo elevado;

•

Estudar formas de implementar autenticação segura e criptografia forte na
camada de rede usando o protocolo IPSec;

•

Observar o tráfego através de diversos softwares Sniffers, no segmento
promíscuo do ambiente de simulação.

•

Elaborar um modelo de rede virtual privada para os departamentos críticos
(Laboratório e Divisão de Controle de Qualidade) do LABSP;

•

Experimentar serviços de VPN aplicáveis aos demais departamentos do
laboratório de análises clínicas e filiais;

•

Avaliar outros usos potenciais para a ferramenta FreeS/WAN;

Para realizar a monitoração do tráfego gerado pela ferramenta FreeS/WAN
usando o protocolo IPSec, foram montados dois ambientes. O primeiro ambiente de
laboratório sem criptografia, como mostra a Figura - 43, o qual teve como objetivo
configurar a ferramenta e a infra-estrutura do laboratório do mestrado do IPT. O
segundo ambiente, aproveitando a mesma infra-estrutura, visou ativar o serviço
IPSec entre os gateway-A e gateway-B de cada sub-rede TCP-2 e TCP-3, como
mostra Figura - 45.

5.5 Implementação
A instalação do Linux não será abordada neste capítulo. Contudo, algumas
distribuições exigem a recompilação do Kernel para uma correta instalação e
utilização do FreeS/WAN.
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As seguintes configurações abaixo foram utilizadas:
• Rede TCP-1 – Segmento Promíscuo
- FIREWALL - Internet
Hostname – FIREWALL
Placa de rede Eth0 :
IP – 172.22.1.2

Network – 172.22.1.0

Netmask - 255.255.255.224

Broadcast – 172.22.1.255

• Rede TCP-2 (LEFT)
- Gateway:
Hostname – VPN05

gateway -A 172.22.1.1

Placa de rede Eth0 :
IP – 172.22.1.5

Network – 172.22.1.0

Netmask - 255.255.255.224

Broadcast – 172.22.1.255

Placa de rede Eth1 :
IP – 10.180.1.5

Network – 10.180.1.0

Netmask - 255.255.255.224

Broadcast – 10.180.1.255

- Host:
Placa de rede Eth0 :
IP – 10.180.1.3

Hostname - hosta

Netmask - 255.255.255.224

Gateway – 172.22.1.5

Network – 10.180.1.0

Broadcast – 10.180.1.255

• Rede TCP-3 (RIGHT)
- Gateway:
Hostname – VPN09

gateway -A 172.22.1.5

Placa de rede Eth0 :
IP – 172.22.1.1

Network – 172.22.1.0

Netmask - 255.255.255.224

Broadcast – 172.22.1.255

Placa de rede Eth1 :
IP – 10.180.2.1

Network – 10.180.2.0

Netmask - 255.255.255.224

Broadcast – 10.180.2.255
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Figura - 44– Ambiente de Simulação - Sem criptografia.

Figura - 45 – Ambiente de Simulação – Com criptografia.

5.6 Componentes do Ambiente de Simulação
Sistemas Operacionais
•

Linux (Conectiva Versão 8.0) com kernel 2.4.18

•

Windows 2000 com SP1
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•

Windows XP Professional

Ferramenta de VPN/Criptografia
•

FreeS/WAN Versão 1.95 (Linux)

Ferramentas de Monitoração de Tráfego - Sniffers
•

Ethereal, Analyser version 0.9.02 for Windows

•

NetworkActiv versão 1.4.2.2 for Windows

•

Capsa versão 2.1 for Windows

Hardware
•

01 – Pentium II 300 MHZ, 128 MB RAM e HD 10 GB (gateway – A)

•

01 – Pentium II 300 MHZ, 128 MB RAM e HD 10 GB (gateway – B)

•

03 – Pentium II 300 MHZ, 128 MB RAM e HD 10 GB (Sub-redes)

•

08 – Placas de Rede 10/100 Mbits (3Com)

5.7 FreeS/WAN
O FreeS/WAN foi inicialmente projetado por John Gilmore, em 1996, tinha
por objetivo ser um pacote de acordo com a RFC do IETF para o protocolo IPSec. O
FreeS/WAN é composto de três partes, sendo elas:
•

KLIPS. Kernel do IPSec que é integrado ao Kernel do Linux. KLIPS trata do
protocolo AH e ESP do IPSec e faz a negociação dos pacotes IP dentro do
Kernel.

•

Pluto é um daemon que faz a negociação de chaves do IKE e trata da
negociação da comunicação entre as entidades da VPN. Interage com o
KLIPS quando necessário e pode ser iniciado automaticamente por meio de
um script de inicialização do FreeS/WAN.

•

Utilitários e scripts que servem de interface de administração do ambiente
FreeS/WAN.

Na ferramenta FreeS/WAN não existe uma forma de definir uma SA, porém,
ela poderá ser montada de duas formas :
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1 – A primeira forma é o administrador da rede colocar os parâmetros nos
arquivos de configuração que definirão as SAs, manualmente (/etc/ipsec.conf e
/etc/ipsec.secrets).
2 – A segunda forma é utilizar um conceito chamado Criptografia Oportunista
(Opportunistcs Encryption) em que as entidades participantes da VPN criptografam
seu tráfego mesmo sem intervenção dos administradores de rede que cuidam das
entidades e sem informação sobre outras entidades. Tais entidades recebem
informações de autenticação e criptografia através de um Servidor de Nomes (DNS).
A Criptografia Oportunista não é ainda um padrão do IETF, portanto a segurança do
DNS deverá ser redobrada.

Nos testes de simulação, foi utilizado o software Free Secure Wide Área
(FreeS/WAN), Versão 1.95[FREE 2002 - 1]. O FreeS/WAN é uma ferramenta de
livre distribuição que trouxe para o IPv4 a segurança e criptografia de dados
planejada para o protocolo de rede IPv6. A arquitetura do FreeS/WAN consiste de
duas partes, KLIPS (camada 2) e o Pluto (camada 7), conforme mostra a Figura - 46
abaixo :

Figura - 46 –Arquitetura do FreeS/WAN.

5.8 Instalação do FreeS/WAN
A instalação do FreeS/WAN é um processo complexo, principalmente para
aqueles que estão acostumados com a plataforma Windows. Há duas formas de
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instalar esse pacote. A primeira é obter as fontes e fazer a compilação do Kernel e a
segunda é através de pacotes pré-compilados que integram algumas distribuições
LINUX (Ver ANEXO – A.7). Os arquivos-fonte podem ser obtidos em:
•

http://www.freeswan.org/download.html ou diretamente através do comando:
# ncftpget ftp://ftp.xs4all.nl/pub/crypto/freeswan/freeswan-\*

5.8.1 Autenticação FreeS/WAN
O FreeS/WAN tem duas formas de autenticação a saber :
•

Chaves Manuais: uma chave secreta é compartilhada pelos participantes que
deve ser distribuída de uma forma segura. Essa chave é simétrica e serve
tanto pra criptografar quanto para decriptografar os dados.

•

Chaves Automáticas: autenticam-se entre si as duas entidades e negociam a
chave secreta. Essa chave é trocada periódica e automaticamente.

Existem dois arquivos importantes para configuração. O /etc/ipsec.conf e
/etc/ipsec.secrets. O primeiro armazena a configuração das conexões, e deve ser
copiado para os dois computadores que fazem o gateway VPN. O segundo arquivo
armazenas as chaves privadas. Existem dois tipos de autenticação: chave pública
RSA e chave secreta PSK (PreShareKey). Os arquivos /etc/ipsec.conf e
/etc/ipsec.secrets devem ter permissões 600 por questões de segurança. O dono e o
grupo devem ser “root.root”.
# chown root.root /etc/ipsec.conf
# chmod 600 /etc/ipsec.conf
# chown root.root /etc/ipsec.secrets
# chmod 600 /etc/ipsec.secrets

5.8.2 Configuração do FreeS/WAN
Para a instalação desta solução, os seguintes pré-requisitos devem ser
atendidos:
•

Os dois lados da rede devem ter endereços de rede diferentes;
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•

O sistema deve ter preferencialmente o Kernel 2.4.18 ou superior;

•

O arquivo /etc/sysconfig/network que contém a variável FORWARD_IPV4
deve ser desativado e substituído pelo arquivo /etc/sysctl.conf contendo as
seguintes linhas: ( Ver o ANEXO – A.2).

#------------------------------------------------------------------# /etc/sysctl.conf
#------------------------------------------------------------------# Deixar ativado para o FreeS/WAN com o valor = 1
# Disables packet forwarding
net.ipv4.ip_forward=1
#------------------------------------------------------------------# Enables source route verification
#net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
#net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
#-------------------------------------------------------------------

Caso o arquivo /etc/sysconfig/cl-firewall não exista, deverá ser criado
contendo a variável RP_FILTER=0.
É necessário ainda habilitar o repasse de pacotes IP (IP Forwarding ou
ip_forward) e desabilitar o filtro de caminho inverso (Reverse Path Filter ou
rp_filter) nos gateways VPN. Este filtro permite que o kernel abandone os pacotes
que entram na rede e cujas respostas não retornem à mesma interface daqueles que
chegaram (Ver o ANEXO – A.1). Implementa uma característica de segurança do
Linux que previne ataques do tipo DoS.
•

•

Verificar se o serviço IPSec está ativado;
# ntsysv

(Ativa os serviços que devem ser iniciados)

# ps axf

(Mostra os serviços que estão ativos)

# lsmod

(Mostra os módulos que estão ativos)

Certifique-se de que o conteúdo do arquivo /var/log/secure esteja zerado
para acompanhar as novas mensagens quando a VPN for ativada;

•

Checar os gateways A e B. No final desta primeira fase os gateways deverão
estar trocando pacotes (ping). Para verificar como se dá o repasse de pacotes
nos gateways (Ver o ANEXO – A.5).
# route -n ou netstat –r
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[root@vpn05 /root]# route
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino
Roteador
MáscaraGen.
Opções Métrica Ref
172.22.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
172.22.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
10.180.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
10.180.2.0 172.22.1.1
255.255.255.0
UG
0
0
127.0.0.0 *
255.0.0.0
U
0
0
default
10.180.1.5
0.0.0.0
UG
0
0
[root@vpn05 /root]#

•

Uso Iface
0 eth0
0 ipsec0
0 eth1
0 ipsec0
0 lo
0 eth1

O serviço de rede deverá ser reiniciado para que as configurações anteriores
sejam ativadas;
# /etc/rc.d/init.d/network restart

Se existir um Firewall na rede, é preciso liberar o tráfego dos pacotes que
passam pela porta UDP 500 (IKE) utilizando os protocolos 50 (ESP) e 51 (AH).
Depois da instalação da ferramenta Frees/WAN não existe uma forma
padronizada de definir uma SA, porém, ela será “montada” em função dos
parâmetros

colocados

nos arquivos de

configuração: /etc/ipsec.secrets e

/etc/ipsec.conf.
5.8.2.1 Arquivo de configuração /etc/ipsec.secrets
O comando abaixo é usado para criar uma chave privada compartilhada
(PreShareKey) usando 256 bits :

# ipsec ranbits 256

Arquivos /etc/ipsec.secrets devem estar nos gateways com a chave de
criptografia gerada (Ver ANEXO – A.4).
172.22.1.5 172.22.1.1 : PSK
"0x1e64af32_856e20e3_67759b8e_71d838de_8c9f2da2_752be583_5f3e6d75_83
555aa7"

5.8.2.2 Arquivo de configuração /etc/ipsec.conf
O arquivo de configuração /etc/ipsec.conf armazena os parâmetros utilizados
na criação das conexões VPN. O arquivo /etc/ipsec.conf do gateway-A VPN da Rede
TCP-2 deverá estar configurado da seguinte forma, como ilustra a Figura – 46:
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#------------------------------------------------------------------# Configurações Básicas que se aplicam a todas as conexões
#------------------------------------------------------------------config setup
#interfaces=%defaultroute
#------------------------------------------------------------------# Desta seção podemos linkar interfaces virtuais ipsec a
# interface física de rede, Na grande maioria dos casos a
# interface é a mesma da conexão default, sendo assim podemos
# usar o nome %defaultroute. Neste caso foi especificado qual
# a interfaces="ipsec0=eth0".
#------------------------------------------------------------------interfaces="ipsec0=eth0"
#------------------------------------------------------------------# Habilita modo debug do KLIPS e PLUTO.
# Pode-se opcionalmente usar o parâmetro dumpir=/diretório_dump
# Os programas do IPSec normalmente não geram arquivos de dump em
# caso de falha, porque esses arquivos pode conter informações
# sensíveis relacionadas à segurança do ambiente. Nesta situação,
# para que o arquivo de dump seja gerado é necessário definir qual
# o diretório irá receber o arquivo e definir o argumento all para o
# modo debug.
#------------------------------------------------------------------klipsdebug=none
plutodebug=none
#------------------------------------------------------------------# Os parâmetros plutoload e plutostart contêm a lista de conexões
# que serão automaticamente carregadas e inicializadas para memória
# no momento da inicialização do Pluto. No teste do laboratório do
# MESTRADO DO IPT poderia ter definido plutoload=”vpnipt” e
# plutostart=”vpnipt”. Neste caso foi utilizado o argumento %search
# que irá carregar todas as conexões que tiverem o parâmetro
# auto=start ou auto=add respectivamente para inicializar e
# carregar.
plutoload=%search
plutostart=%search
uniqueids=yes
#------------------------------------------------------------------# Configuração da comunicação entre os gateways – A e B
#------------------------------------------------------------------# Este túnel é necessário se quisermos que os hosts da rede TCP-2
#(10.180.1.x) se comuniquem com o gateway-B VPN (RIGHT), ou seja,
# poderá transferir arquivos para os hosts da rede TCP-3
#(10.180.2.Y).
#------------------------------------------------------------------conn vpnipt
keyingtries=0
authby=secret
# modo de autenticação secret ou rsasig
auth=esp
# protocolo de autenticação/criptografia
keylife=30m
# tempo de vida da chave
rekey=no
left=172.22.1.5
leftsubnet=10.180.1.0/27
# mascara 255.255.255.224
right=172.22.1.1
rightsubnet=10.180.2.0/27
# mascara 255.255.255.224
pfs=yes
auto=start
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Este arquivo é dividido em duas seções: config e conn. A primeira seção
contém o config setup, que especifica as informações utilizadas quando o programa é
iniciado. Ela é única, não há outras seções que iniciem com config. A segunda seção
define as conexões de rede que serão feitas usando o IPSec. É formada por uma ou
por diversas conn’s.
Há uma seção conhecida como conn %default que especifica parâmetros
utilizados por todas as conexões como, por exemplo, o parâmetro esp=3des-md5-96
indica o tipo de criptografia. Outras opções estão listadas no manual do FreeS/WAN.
Quando essa seção é omitida, a ferramenta adota como padrão o 3des-md5-96. É
possível criar uma conexão para cada túnel que se pretenda construir. Cada um dos
parâmetros utilizados por este trabalho é explicado a seguir.
•

Interfaces – Define as interfaces físicas e virtuais que o IPSec utiliza. A
opção %defaultroute faz com que o programa faça a procura
automaticamente. Outra forma de configurar essa opção seria
interfaces=”ipsec0=eth0”.

•

Klipsdebug – Determina quanto da saída de depuração do KLIPS deve ser
armazenado. O valor none significa que nada será armazenado.

•

Plutodebug – Determina quanto da saída de depuração do Pluto deve
serarmazenado. O valor none significa que nada será armazenado.

•

Plutoload – Identifica as conexões carregadas para a base de dados do Pluto
na inicialização do FreeS/WAN. O valor %search define que as conexões que
contenham auto=route, auto=add ou auto=start sãocarregadas.

•

Plutostart – Identifica as conexões negociadas no início do programa, onde o
valor %search equivale a rotear todas as conexões que possuem as linhas
auto=route ou auto=start, além de iniciar as que contenham
auto=start.

•

Authby – Define como os gateways farão a autenticação entre si. Os possíveis
valores são: secret (utilizando chaves secretas compartilhadas) e rsasig
(utilizando assinaturas digitais RSA).

•

Auth – Habilita o cabeçalho ESP nos pacotes IP.
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•

Keylife – tempo de vida da conexão - após esse tempo, a duração da conexão
expira. Pode-se utilizar valores inteiros seguidos de unidades de tempo (s
para segundo, m para minutos, h para horas ou d para dias).

•

Left – IP do gateway da esquerda. A ordem dos gateways (esquerda ou
direita) fica a critério do administrador e não interfere no funcionamento da
VPN.

•

Leftsubnet – Sub-rede privada conectada ao gateway da esquerda.

•

Right – IP do gateway da direita.

•

Rightsubnet – Sub-rede privada conectada ao gateway da direita.

•

PFS – Determina como uma nova chave é gerada. Se o pfs=yes, uma chave
deve ser usada para proteger uma transmissão, conforme já visto no item IKE
(fase 2 da negociação ISAKMP).

•

Auto – Especifica que operação deve ser feita automaticamente, quando o
IPSec for iniciado. O valor add apenas adiciona a conexão, não a iniciando.
Os demais valores são route, start e ignore.

5.8.3 Teste da Instalação
As conexões VPNs podem ser inicializadas automaticamente, junto com o
serviço IPSec, ou não. A opção “auto=start” indica que essa conexão é automática.
A opção “auto=add” significa que a conexão pode ser inicializada através de linha
de comando do IPSec. Para inicializar é possível utilizar os comandos seguintes:

# ipsec auto -–up vpnipt
# ipsec auto -–down vpnipt
Para conferir se a conexão foi estabelecida, poderão ser utilizados os
comandos conforme a Tabela – 10 e verificar os resultados.
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Tabela - 10 – Comandos IPSec.
Após configurar a conexão VPN, é possível verificar se ela está funcionando
corretamente através do comando que lista informações de depuração das conexões
atuais do gateway – A máquina 5:

# ipsec look
[root@vpn05 /root]# ipsec look
vpn05.ipt.edu Wed Aug 21 16:59:19 UTC 2002
10.180.1.0/24
-> 10.180.2.0/24
=> tun0x1002@172.22.1.1
esp0x160b8b72@172.22.1.1 (0)
ipsec0->eth0 mtu=16260(1500)->1500
esp0x160b8b72@172.22.1.1 ESP_3DES_HMAC_MD5: dir=out src=172.22.1.5
iv_bits=64bits iv=0xf949f04e0f0e357e ooowin=64 alen=128 aklen=128
eklen=192 life(c,s,h)=addtime(2181,0,0)
esp0xa7b4217e@172.22.1.5 ESP_3DES_HMAC_MD5: dir=in src=172.22.1.1
iv_bits=64bits iv=0x2609f4b2a58548b2 ooowin=64 alen=128 aklen=128
eklen=192 life(c,s,h)=addtime(2181,0,0)
tun0x1001@172.22.1.5 IPIP: dir=in src=172.22.1.1
life(c,s,h)=addtime(2181,0,0)
tun0x1002@172.22.1.1 IPIP: dir=out src=172.22.1.5
life(c,s,h)=addtime(2181,0,0)
Destination Gateway
Genmask
Flags MSS Window irtt Iface
10.180.2.0 172.22.1.1 255.255.255.0 UG
40 0
0 ipsec0
172.22.1.0 0.0.0.0
255.255.255.0 U
40 0
0 eth0
172.22.1.0 0.0.0.0
255.255.255.0 U
40 0
0 ipsec0

Foi verificado também as interfaces de controle para os daemons de
chaveamento do IPSec, usando o comando:

# ipsec whack --status
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[root@vpn05 log]# ipsec whack --status
000 interface ipsec0/eth0 172.22.1.5
000
000 "vpnipt":
10.180.1.0/24===172.22.1.5...172.22.1.1===10.180.2.0/24
000 "vpnipt":
ike_life: 3600s; ipsec_life: 1800s; rekey_margin:
540s; rekey_fuzz: 100%; keyingtries: 0
000 "vpnipt":
policy:
PSK+ENCRYPT+TUNNEL+PFS+DISABLEARRIVALCHECK+DONTREKEY; interface:
eth0; erouted
000 "vpnipt":
newest ISAKMP SA: #10; newest IPsec SA: #11; eroute
owner: #11
000
000 #11: "vpnipt" STATE_QUICK_R2 (IPsec SA established);
EVENT_SA_EXPIRE in 1449s; newest IPSEC; eroute owner
000 #11: "vpnipt" esp.caf4ad89@172.22.1.1 esp.29234790@172.22.1.5
tun.100c@172.22.1.1 tun.100b@172.22.1.5
000 #10: "vpnipt" STATE_MAIN_R3 (sent MR3, ISAKMP SA established);
EVENT_SA_EXPIRE in 3248s; newest ISAKMP
000 #9: "vpnipt" STATE_QUICK_I2 (sent QI2, IPsec SA established);
EVENT_SA_EXPIRE in 1267s
000 #9: "vpnipt" esp.caf4ad88@172.22.1.1 esp.2923478f@172.22.1.5
tun.100a@172.22.1.1 tun.1009@172.22.1.5
000 #8: "vpnipt" STATE_MAIN_I4 (ISAKMP SA established);
EVENT_SA_EXPIRE in 3067s
[root@vpn05 log]#

Isso encerra o processo de configuração do FreeS/WAN e o próximo passo é
verificar se o túnel foi estabelecido corretamente. A resposta foi obtida através de
testes de ping entre os hosts, da consulta pelo host remoto no ambiente de rede e da
monitoração, utilizando um Sniffer no túnel entre os gateways, sendo todos eles bem
sucedidos.

5.9 Experimentos
5.9.1 Ambiente do Laboratório – Sem criptografia
Os experimentos envolveram a transferência de um arquivo que contem
resultados de exames dos pacientes em um segmento da rede, mostrando como os
dados estão vulneráveis, permitindo identificar o protocolo utilizado para essa
transferência, conforme a Figura - 47.

102

Figura -47 – Captura dos pacotes sem criptografia pelo Ethereal.

A Figura – 47 mostra o conteúdo do arquivo transferido da máquina
(10.180.2.11) que na simulação representa a divisão de controle de qualidade para a
máquina (10.180.1.3) representando o laboratório e mostrando o protocolo (FTP) e
as portas utilizadas. Essas informações confidenciais tornam o negócio do LABSP
muito vulnerável.

5.9.2 Ambiente do Laboratório – Com criptografia
Neste novo ambiente de estudo criou-se um túnel VPN formado pelos os
gateways A e B, como mostra a Figura – 45. A simulação mostra a máquina
(10.180.2.11) fazendo uma transferência de um arquivo dos resultados dos exames
de alguns pacientes para a máquina (10.180.1.3) em um segmento de rede
promíscuo. Foram colocados Sniffers em dois segmentos de rede diferentes para
analisar o tráfego dos pacotes. Entre o segmento de rede 172.22.1.x, foi colocada
uma máquina (172.22.1.6) como capturador de pacotes (Sniffers).
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5.9.3 Resultados do Sniffer – Ethereal – 1
A Figura – 48 mostra o momento em que o gateway A (172.22.1.1) e o
gateway B (172.22.1.5) estão se autenticando e configurando um canal seguro entre
os gateways para ativar trocas IKE na porta 500, o momento da criação do túnel de
VPN.

Figura - 48– Ethereal - Laboratório – ISAKMP.

5.9.4 Resultados do Sniffer – Ethereal – 2
No momento retratado abaixo os gateway A (172.22.1.1) e o gateway B
(172.22.1.5) estão recebendo os dados pelo túnel VPN. A transmissão criptografada
protege as informações trocadas pelos aplicativos ou até mesmo os números de
portas os quais, embora presentes, estão invisíveis, como mostra a Figura - 49. O
campo Encapsulating Security Payload do Sniffer Ethereal, mostra que, neste caso, o
ESP usa o 3DES para a criptografia dos pacotes, ou seja, as informações do arquivo
estão totalmente criptografado. Nota-se ainda que o Sniffer Ethereal não mostra o
protocolo ISAKMP acompanhado do protocolo UDP.
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Figura – 49 – Ethereal - Laboratório – Com criptografia – Payload.

5.9.5 Resultados do Sniffer – Capsa
Durante a transferência do arquivo, foi utilizado concomitantemente um outro
Sniffer chamado de Capsa para verificar o túnel VPN entres os gateways. Esse
Sniffer mostrou que o protocolo UDP é utilizado nas associações de segurança (SA –
Security Association) como mostra a Figura - 50. O campo chamado Ethernet Data
mostra que os dados que estão passando pelo túnel estão criptografados, como
mostra a Figura – 51.
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Figura - 50– Capsa - Laboratório – ISAKMP.

Figura – 51 – Capsa - Laboratório – Com criptografia – Payload.
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5.9.6 Resultados do Sniffer – Network Activ - 1
Finalmente foi utilizado o Sniffer Network Activ para compatibilizar os
resultados dos Sniffers Ethereal e Capsa. Como final de testes, o Sniffer Network
Activ demonstrou que os gateways A e B estão se autenticando e configurando um
canal seguro entre eles para ativar trocas IKE na porta 500, como mostra a Figura –
52. Mostra também a utilização do protocolo UDP acompanhado o protocolo
ISAKMP.

Figura - 52 – Network Activ - Laboratório – ISAKMP.

5.9.7 Resultados do Sniffer – Network Activ - 2
O campo Packet Data do Sniffer Network Activ, mostra que o Header ESP
foi utilizado para a criptografia dos pacotes, ou seja, o dado do arquivo está
totalmente criptografado.

A Figura - 53 mostra que, no momento em que foi efetuada a transferência do
arquivo, o Sniffer Network Activ não deixa aparecer os endereços IPs dos clientes.

107

O Sniffers Ethereal e o Capsa apresentam o mesmo resultado identificando o que está
sendo operado no modo túnel pelo IPSec.

Figura - 53– Network Activ - Laboratório – Com criptografia - Payload.

5.10 Mudança na Topologia de Rede do LABSP
Algumas mudanças já foram implantadas no departamento de TI do LABSP-Nove :
•

Foram instalados dos gateways VPN-LINUX, com objetivo de direcionar as
saídas do tráfego a serem criptografados dos computadores que estão no
Laboratório e da Divisão de Controle de Qualidade.

•

Decidiu-se que os computadores desses departamentos não teriam acesso à
Internet. Essa mudança possibilitou a criação de uma VPN interdepartamental
que estavam trafegando dados em um segmento promíscuo, como ilustra a
Figura – 54.
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•

Foram bloqueadas as portas inativas dos hub’s e associando cada endereço
MAC da placa de rede dos microcomputadores na porta dos hub’s.

Figura -54– Mudança na Topologia do LABSP.
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Capítulo VI
6 Conclusão, Limitações e Trabalhos Futuros
6.1 Conclusão
Este trabalho se propôs a explorar as conectividades virtuais segura de baixo
custo entre departamentos formando uma VPN em um ambiente Linux utilizando o
protocolo IPSec, detalhando aspectos de suas configurações, além de monitorar e
analisar a funcionalidade e a segurança da mesma.
A VPN é uma tecnologia em expansão, capaz de transportar voz, dados e
vídeo num mesmo link, promete ser a tecnologia do futuro. As principais empresas
de telecomunicações no Brasil e no mundo já estão oferecendo inúmeros serviços de
interligação de redes utilizando esse princípio.
As VPNs são cada vez mais pesquisadas e incorporadas às organizações,
sejam elas privadas ou governamentais, em diversos sistemas e ambientes
computacionais. Os principais motivos desta crescente procura estão relacionado à
segurança e economia no tráfego das informações.
A criptografia protege os pacotes que trafegam num segmento de rede pública
entre a fonte e o destino. Na maioria das implementações, a comunicação entre
cliente e servidor de tunelamento é criptografada, mas o tráfego na rede corporativa
não está criptografado. O tráfego das redes internas também é assegurado com a
utilização de algoritmos de criptografia e protocolos específicos, que geram grandes
obstáculos aos invasores.
Foi possível observar na prática o significado das palavras integridade e
confidencialidade das informações transmitidas, assim como da autenticação no
controle de acesso dos gateways. Após a realização desse trabalho, que permitiu
chegar aos detalhes da configuração foi possível ganhar maior confiança no uso da
ferramenta e aplicar as técnicas e os conhecimentos adquiridos para proteger as
empresas que adotarem esta solução.
Foram estudados alguns protocolos como o PPTP e o L2TP, que constituem
boas alternativas de implementação, porém pecam na segurança. Por sua vez, o
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IPSec mostrou-se um protocolo mais completo, possuindo características para
proteger o tráfego das redes internas e interligadas. Contudo, o IPSec ainda é muito
complexo e, por isso, é indispensável entender exatamente o seu funcionamento
antes de implementá-lo seja dentro das redes internas (entre departamentos) ou
externas.
É importante saber que a segurança não é somente tecnologia. O IPSec é uma
ótima opção de infra-estrutura tecnológica. Como qualquer ferramenta, que produz
os efeitos desejados só quando é utilizada por profissionais competentes, o IPSec
precisa ser bem configurado e exige um planejamento cuidadoso, envolvendo
políticas rígidas de segurança, para garantir a proteção física e lógica dos servidores.
O sistema operacional Linux mostrou-se uma solução eficaz e atrativa para as
organizações que não dispõem de muitos recursos financeiros para aplicar na área de
informática ou que relutam gastar valores exorbitantes com tecnologias proprietárias.
A ferramenta FreeS/WAN atendeu as demandas exigidas na implementação
deste trabalho, mostrando-se capaz de implementar os protocolos do IPSec e fornecer
características interessantes de segurança. Contudo, ela precisa ser ajustada para
suportar funções extras, como certificados digitais e outros algoritmos de criptografia
simétricos, como o AES, que a deixariam a VPN mais segura.
Devido às restrições de exportação impostas por alguns países aos programas
que utilizam criptografia forte, o FreeS/WAN não está presente no kernel padrão do
Linux, sendo necessária a sua inserção no mesmo. Além do mais, se funções extras
citadas anteriormente precisassem ser instaladas, o processo de compilação de um
novo kernel seria obrigatório.
Analisando-se os tópicos abordados e os resultados obtidos, pode-se concluir
que este trabalho contribuiu para conceituar os principais aspectos de segurança
utilizados em VPNs, além de sistematizar o conhecimento sobre as diversas
características das Redes Privadas Virtuais, tais como seus elementos, topologias e
principais protocolos, reunido através de uma ampla pesquisa bibliográfica. Outra
grande contribuição foi a implementação em caráter experimental da VPN utilizando
o protocolo IPSec, cuja instalação foi devidamente gravada em “backup” no CD em
anexo e ficará disponível para o desenvolvimento de futuros trabalhos.
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Os resultados alcançados foram satisfatórios e, por não serem necessários
equipamentos complexos e caros, esta tecnologia pode contribuir para a diminuição
do custo total de propriedade de uma empresa. A tendência é que ela seja ainda mais
utilizada com a evolução dos mecanismos de acesso à Internet em banda larga e para
redes internas garantindo segurança em departamentos cujas informações são
consideradas críticas, tornando-se um atrativo para qualquer tipo de organização.

6.2 Considerações sobre a Implementação
De acordo com o cenário utilizado durante a implementação e dos testes
realizados, pôde-se comprovar através dos três softwares Sniffer, que todo o
conteúdo trafegado entre os hosts estavam criptografados e que o protocolo de
autenticação e criptografia reconhecido foi o ESP.
Não foi possível identificar o conteúdo destes dados, garantindo a
confidencialidade das informações transmitidas, característica primordial para o
correto funcionamento de uma VPN.
A configuração do FreeS/WAN é relativamente complicada, pois a própria
documentação do programa não é clara em relação a este aspecto, solicitando que o
usuário consulte outras fontes de pesquisa. O administrador tem que ter o domínio
sobre a arquitetura IPSec e completa noção do funcionamento das redes interligadas,
a fim de não enfrentar problemas com a configuração desta ferramenta.
Por utilizar recursos criptográficos, o desempenho da comunicação dos dados
entre as redes poderá se tornar ligeiramente lenta, pois o tamanho dos pacotes
aumenta, porém o tráfego é seguro e informações sigilosas podem ser transmitidas.
Para reduzir este problema pode-se utilizar outros algoritmos criptográficos,
BLOWFISH, CAST como o AES, que, segundo testes realizados pela equipe do
FreeS/WAN , mostrou ser mais veloz e seguro que o 3DES.

6.3 Limitações
Os experimentos foram realizados no laboratório em equipamentos antigos
(Pentium III - 300 MHz) e com pouca memória (64 MB), adequados para testes de
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configuração e não de desempenho. Não foi possível coletar resultados do ambiente
real por tratar-se de um ambiente de produção e de acesso restrito. Na instalação
definitiva há previsão de serviços multimídia, disponíveis a diversos usuários.
Conseqüentemente, houve limitações referentes à escolha dos arquivos transferidos
(arquivos de vídeos – AVI e MPEG). Além destas limitações e complexidade do
assunto estudado, outras investigações merecem ser feita e são apresentadas a seguir
buscando incentivar o desenvolvimento de novos trabalhos.

6.4 Trabalhos Futuros
Como sugestão para trabalhos futuros e visando aprimorar o conhecimento
desta tecnologia pode-se, por exemplo:
•

Implementar uma VPN e analisar seu comportamento sob regime de
operação com aplicações de tempo real.

•

Analisar o desempenho de uma rede Ethernet com o protocolo MPLS quando
se utiliza o IPSec em transmissões multimídia em redes IPv4 ou IPv6.

•

Voz sobre IP no IPv4 utilizando IPSec.
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A – Anexos – Configurando o FreeS/WAN
A.1 – (/etc/sysconfig/cl-firewall)
#------------------------------------------------------------------# Foi criado o arquivo /etc/sysconfig/cl-firewall com a
# variavel RP_FILTER=0, para rodar o FREES/WAN.
#------------------------------------------------------------------RP_FILTER=0

A.2 – Abilitar TCP/IP forwarding – (/etc/sysctl.conf)
#------------------------------------------------------------------# /etc/sysctl.conf
#------------------------------------------------------------------# Deixar ativado para o FreeS/WAN com o valor = 1
# Disables packet forwarding
net.ipv4.ip_forward=1
#------------------------------------------------------------------# Enables source route verification
#net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
#net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
#------------------------------------------------------------------# Disables the magic-sysrq key
kernel.sysrq = 0
# If active, logs 'impossible' source addresses
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
# If active, rewrites outgoing IP packets if address changes
net.ipv4.ip_dynaddr = 0
# If active, ignores ICMP with broadcast destination
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
# If active, accepts IP packets with source route info
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
# If active, ignores all ICMP requests
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 0
# Mask made of ICMP types for which rates are being limited.
# Default: 6168
# Note: 6168 = 0x1818 = 1<<ICMP_DEST_UNREACH + 1<<ICMP_SOURCE_QUENCH
+
#
1<<ICMP_TIME_EXCEEDED + 1<<ICMP_PARAMETERPROB, which means
#
dest unreachable (3), source quench (4), time exceeded (11)
#
and parameter problem (12) ICMP packets are rate limited
#
(check values in icmp.h)
# 6169 also limits echo_reply's
net.ipv4.icmp_ratemask = 6169
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# ICMP ratelimit, in jiffies
# 1 jiffie = 1/100s in Intel, 1/1024s in Alpha
net.ipv4.icmp_ratelimit = 100
# If active, uses TCP SYN cookies
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
# If active, accepts ICMP redirect orders
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0

A.3 – Arquivo de configuração do FreeS/WAN – (/etc/ipsec.conf)
Gateway – A (Máquina – 5) e Gateway – B (Máquina – 9)
####################################################################
#
# Laboratorio IPT - MESTRADO - VPN05-VPN09
#------------------------------------------------------------------# /etc/ipsec.conf - FreeS/WAN IPsec configuration file
#
# More elaborate and more varied sample configurations can be found
# in FreeS/WAN's doc/examples file, and in the HTML documentation.
####################################################################
# basic configuration
config setup
#interfaces=%defaultroute
interfaces="ipsec0=eth0"
klipsdebug=none
plutodebug=none
plutoload=%search
plutostart=%search
uniqueids=yes
#------------------------------------------------------------------# sample VPN connection - VPN05-VPN09
#------------------------------------------------------------------conn vpnipt
keyingtries=0
authby=secret
# modo de autenticação secret ou rsa
auth=esp
# protocolo de autenticao/criptografia
keylife=30m
# tempo de vida da chave
rekey=no
left=172.22.1.5
leftsubnet=10.180.1.0/24
# mascara 255.255.255.224
right=172.22.1.1
rightsubnet=10.180.2.0/24
# mascara 255.255.255.224
pfs=yes
auto=start

A.4 – Arquivo de configuração do FreeS/WAN – (/etc/ipsec.secrets)
Gateway – A (Máquina – 5) e Gateway – B (Máquina – 9)
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#############################################################
# CREATE YOUR OWN SECRETS FILE
# A SAMPLE IS IN THE /usr/share/doc/freeswan-1.95 DIRECTORY
# FILE secrets.eg
#
# ipsec ranbits 256
#############################################################
172.22.1.5 172.22.1.1 : PSK
"0x1e64af32_856e20e3_67759b8e_71d838de_8c9f2da2_752be583_5f3e6d75_83
555aa7"

A.5 – Tabela de rotas do gateway – A máquina 5
[root@vpn05 /root]# route
Tabela de Roteamento IP do Kernel
Destino
Roteador
MáscaraGen.
Opções Métrica Ref
172.22.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
172.22.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
10.180.1.0 *
255.255.255.0
U
0
0
10.180.2.0 172.22.1.1
255.255.255.0
UG
0
0
127.0.0.0 *
255.0.0.0
U
0
0
default
10.180.1.5
0.0.0.0
UG
0
0
[root@vpn05 /root]#

Uso Iface
0 eth0
0 ipsec0
0 eth1
0 ipsec0
0 lo
0 eth1

A.6– Arquitetura FreeS/WAN
O Free Secure WAN (FreeS/WAN) é uma implementação do VPN no Linux que
utiliza IPSec e IKE. O objetivo do projeto FreeS/WAN é proporcionar gratuitamente
código-fonte para promover o IPSec e permitir o seu funcionamento em várias
máquinas diferentes. Ele também evita as restrições de exportação e procura
funcionar com todos os VPNs que utilizam IPSec [FREE 2002 - 2].
A.7– Implementação FreeS/WAN
Algumas distribuições concentradas em outros países possuem leis mais favoráveis
no que diz respeito à criptografia, e oferecendo distribuições Linux para uso geral e
disponibilizando também a ferramenta FreeS/WAN. As mais conceituadas são:
•

Conectiva Linux (Brasil);

•

Corel Linux (edição do servidor do Canadá);

•

Polish(ed) Linux Distribution (da Polônia);

•

SuSe Linux (versões européias da Alemanha);

•

Trustix Secure Linux (da Noruega).
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Existem outros produtos que oferecem, incluso, o FreeS/WAN conforme relacionado
abaixo:
•

Astaro Security Linux - Ferramenta de gerenciamento de Firewall baseado
em Web [AST 2002];

•

Gibraltar - Distribuição baseada no Debian GNU/Linux [GIBRA 2002];

•

Linux Router Project – Distribuição poder ser iniciado a partir de um
disquete [GILB 2002].

Existem ainda várias implementações do IPSec que podem interagir com o Linux
FreeS/WAN e até mesmo interagir com suas versões anteriores dele mesmo, como
mostra a tabela abaixo:

Tabela - 11 – Implementação FreeS/WAN.
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B – Anexos – Algoritmos de Criptografia
B.1 – Algoritmos Simétricos
Algoritmo Bits

Descrição

DES

56

O Data Encryption Standard (DES) é o algoritmo simétrico.
mundo. Criado pela IBM em 1977. O novo padrão, denominado
AES (Advanced Encryption Standard), está sendo estudado
desde 1997 a partir de vários algoritmos apresentados pela
comunidade.

Triple
DES

112 ou
168

O 3DES é uma simples variação do DES, utilizando-o em três
ciframentos sucessivos, podendo empregar uma versão com duas
ou com três chaves diferentes. É seguro, porém muito lento para
ser um algoritmo padrão.

IDEA

128

O International Data Encryption Algorithm foi criado em 1991
por James Massey e Xuejia Lai e possui patente da suíça
ASCOM Systec. O IDEA é utilizado principalmente no mercado
financeiro e no PGP, o programa para criptografia de e-mail
pessoal mais disseminado no mundo.

Oakley

------------- Um protocolo de troca de chave que define com derivar material
de chaveamento autenticado.

SKEME

------------- Um protocolo de troca que define como derivar material de
chaveamento autenticado, com rápida atualização de chave.

B.2 – Algoritmos Assimétricos
Algoritmo

Descrição

RSA

O RSA é um algoritmo assimétrico que foi o criado em 1977 no MIT. É,
atualmente, o algoritmo de chave pública mais amplamente utilizado, além
de ser uma das mais poderosas formas de criptografia de chave pública
conhecidas até o momento.

DiffieHellman

Também baseado no problema do logaritmo discreto, e o criptosistema de
chave pública mais antigo ainda em uso. O conceito de chave pública, aliás,
foi introduzido pelos autores deste criptosistema em 1976. Contudo, ele não
permite nem ciframento nem assinatura digital. O sistema foi projetado para
permitir a dois indivíduos entrarem em um acordo ao compartilharem um
segredo tal como uma chave, muito embora eles somente troquem
mensagens em público.

B.3 – Assinatura Digital
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Algoritmo

Descrição

RSA

Como já mencionado, o RSA também é comutativo e pode ser utilizado para
a geração de assinatura digital. A matemática é a mesma: há uma chave
pública e uma chave privada, e a segurança do sistema baseiam-se na
dificuldade da fatoração de números grandes.

DSA

O Digital Signature Algorithm, unicamente destinado a assinaturas digitais,
foi proposto pelo NIST em agosto de 1991, para utilização no seu padrão
DSS (Digital Signature Standard).

B.4 – Funcões Hashing
Funções

Descrição

MD5

A sigla MD significa Message Digest. Este algoritmo produz um valor hash
de 128 bits, para uma mensagem de entrada de tamanho arbitrário. Foi
inicialmente proposto em 1991, após alguns ataques de criptoanálise terem
sido descobertos contra a função Hashing prévia de Rivest: a MD4. O
algoritmo foi projetado para ser rápido, simples e seguro. Seus detalhes são
públicos, e têm sido analisados pela comunidade de criptografia. Foi
descoberta uma fraqueza em parte do MD5, mas até agora ela não afetou a
segurança global do algoritmo.

SHA-1

O Secure Hash Algorithm, uma função de espalhamento unidirecional
inventada pela NSA, gera um valor hash de 160 bits, a partir de um tamanho
arbitrário de mensagem.

B.5 – Certificados X.509v3
Certificado

Descrição

X.509v3

Este padrão especifica o formato de conteúdo dos certificados de chave
pública, que são estruturas de dados que vinculam valores de chave pública
assuntos padrão.

B.6 – Padrões CA
Certificado

Descrição

PKCS#7

Um padrão da RSA, usado para criptografar e assinar mensagens de
inscrição de certificado.

PKCS#10

Uma sintaxe padrão da RSA, para solicitações de certificado.

SCEP

Um protocolo de interoperabilidade CA que permite que pares IPSec e CAs
compatíveis se comuniquem de modo que o par IPSec possa obter e usar
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certificados digitais da CA.

CRLs

É um tipo de certificado que lista pares IPSec que foram revogados e não são
mais válidos.

RA

É essencialmente um servidor que atua como Proxy para que as funções CA
possam continuar quando a CA estiver off-line.

C – Anexo – Norma ISO/EIC 17799
C.1 – Normal NBR ISO/IEC 17799, equivalente à ISO/IEC 17799:2000
Válida a partir de 30.09.2001 - Recomendações específicas para a
organização conforme alguns itens abaixo:
3.1 Política de segurança da informação
Objetivo: Prover à direção uma orientação e apoio para a segurança da informação.
Convém que a direção estabeleça uma política clara e demonstre apoio e
comprometimento com a segurança da informação através da emissão e manutenção
de uma política de segurança da informação para toda a organização.
8.5 Gerenciamento da rede
Objetivo: Garantir a salvaguarda das informações na rede e a proteção da infraestrutura de suporte. O gerenciamento da segurança de redes que se estendam além
dos limites físicos da organização requer particular atenção.Também pode ser
necessária a utilização de controles adicionais para proteção de dados sensíveis que
transitam por redes públicas.
8.7 Troca de informações e software
Objetivo: Prevenir a perda, modificação ou mau uso de informações trocadas entre
organizações. Convém que as trocas de informações e software entre organizações
sejam controladas e estejam em conformidade com toda a legislação pertinente.
Convém que as trocas sejam efetuadas baseadas em contratos. Convém que os
procedimentos e padrões para proteger informação e mídias em trânsito também
acordados.Convém que sejam consideradas as possíveis implicações nos negócios e
na segurança, relacionadas com a troca eletrônica de dados, com o comércio
eletrônico, com o correio eletrônico e com a necessidade de controles.
8.7.5 Segurança dos sistemas eletrônicos de escritório
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Convém que políticas e diretrizes sejam preparadas e implementadas para controlar o
negócio e os riscos de segurança associados com os sistemas eletrônicos de
escritório. Isso traz oportunidades para rápida disseminação e compartilhamento de
informações, utilizando-se uma combinação de documentos, computadores,
computação móvel, comunicação móvel, correio eletrônico, correio de voz,
comunicação de voz em geral, multimídia, serviços postais e máquinas de fax.
Convém que as considerações relacionadas com a segurança e com o negócio
envolvidas com tal conjunto de recursos incluam:
a) Vulnerabilidades da informação nos sistemas de escritório, como, por exemplo,
gravação de chamadas telefônicas, confidencialidade das chamadas, armazenamento
de faxes, abertura de correio, distribuição de correspondência;
b) Política e controles apropriados para gerenciar o compartilhamento de
informações, como por exemplo, o uso de BBS(Bulletin Board System) corporativo;
c) Exclusão das categorias de informação sensível ao negócio caso o sistema não
forneça o nível de proteção apropriado;
d) Restrição do acesso a informações de trabalho relacionado com indivíduos
específicos como, por exemplo, grupo de trabalho de projetos sensíveis;
e) Adequação, ou outras medidas, dos sistemas que suportam aplicações do negócio,
como os de comunicações ou autorizações;
f) Categorias de funcionários, fornecedores ou parceiros nos negócios autorizados a
usar o sistema e as localidades a partir das quais obtém-se acesso aos mesmos;
g) Restrição do acesso a categorias específicas de usuários;
h) Identificação da categoria dos usuários, como, por exemplo, listas dos
funcionários da organização ou prestadores de serviço, em benefício de outros
usuários;
i) Retenção e cópia de segurança das informações mantidas no sistema;
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f) Requisitos e acordos de recuperação e contingência.
8.7.6 Sistemas disponíveis publicamente
Convém que se torne cuidado para proteger a integridade da informação divulgada
eletronicamente, de forma a prevenir modificações não autorizadas que possam
prejudicar a reputação pública da organização. A informação em sistemas
disponíveis para o público, como, por exemplo, informações em um servidor
acessível através da Internet, podem necessitar estar em conformidade com as leis,
normas e regulamentações na jurisdição na qual o sistema esteja localizado ou onde a
transação estiver sendo realizada. Convém que exista um processo de autorização
formal antes da publicação de uma informação. Convém que software, dados e
outras informações que requeiram um alto nível de integridade, expostos em um
sistema público, sejam protegidos por mecanismos apropriados, como, por exemplo,
assinaturas digitais. Convém que sistemas de publicação eletrônica, especialmente
aqueles que permitam retorno (feedback) e entrada direta de informações, sejam
cuidadosamente controladas, de forma que:
a) informação seja obtida em conformidade com a legislação relacionada à
proteção de dados;
b) entrada e o processamento de dados sejam feitos de forma completa e no
devido tempo;
c) as informações sensíveis sejam protegidas durante o processo de coleta e
quando armazenadas;
d) forma de acesso a sistemas que divulguem informações não permita o
acesso casual às redes nas quais esses sistemas estejam conectados.
9.8 Computação móvel e trabalho remoto
Objetivo: Garantir a segurança da informação quando se utilizam a computação
móvel e os recursos de trabalho remotos.Convém que a proteção requerida seja
proporcional com o risco desta forma específica de trabalho. Quando se utiliza a
computação móvel, convém que os riscos de trabalhar em um ambiente desprotegido
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sejam considerados e a proteção adequada seja aplicada. No caso de trabalho remoto,
convém que a organização aplique proteção ao local do trabalho remoto e garanta
que os arranjos adequados foram feitos para este tipo de trabalho. Convém que sejam
tomadas certas precauções ao se utilizarem os recursos de computação móvel em
locais públicos, sala de reuniões e outras áreas desprotegidas fora dos limites da
organização. Convém que sejam estabelecidas proteções para evitar o acesso não
autorizado ou a divulgação de informações armazenadas e processadas nestes
recursos, por exemplo através da utilização de técnicas de criptografia.
10.3 Controles de criptografia
Objetivo:

Proteger

a

confidencialidade,

autenticidade

ou

integridade

das

informações.Convém que técnicas e sistemas criptográficos sejam usados para a
proteção das informações que são consideradas de risco e que para as quais outros
controles não fornecem proteção adequada.
10.3.2 Criptografia
A codificação é uma técnica criptográfica que pode ser usada para proteger a
confidencialidade da informação. Convém que seja considerada para a proteção de
informações críticas ou sensíveis. Baseado na avaliação de risco convém que o nível
apropriado de proteção seja identificado levando-se em conta o tipo e a qualidade do
algoritmo de codificação usado e o tamanho das chaves criptográficas a serem
utilizadas. Quando se implementa a política de criptografia na organização convém
que se tenha atenção com as regulamentações e restrições nacionais que possam ter
implicações no uso das técnicas criptográficas em diferentes partes do mundo e como
o fluxo de informações codificadas além das fronteiras. Em adição, convém que
também se considerem os controles aplicados para a exportação e importação de
tecnologias de criptografia.
10.3.5.1 Proteção de chaves criptográficas
O gerenciamento das chaves criptográficas é essencial para o uso eficaz das técnicas
de criptografia. Qualquer exposição ou perda das chaves criptográficas pode levar ao
comprometimento da confidencialidade, da autenticidade e/ou da integridade da
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informação. Convém que um sistema de gerenciamento de chaves seja implantado
para suportar o uso pela organização dos tipos de técnicas criptográficas, que são:
a) técnicas de chave secreta, onde duas ou mais partes compartilham a mesma chave
e esta chave é utilizada tanto para codificar como para decodificar a informação.
Estas chaves necessitam ser mantida em segredo, uma vez que qualquer pessoa que
tiver acesso à chave será capaz de decodificar toda informação codificada com
aquela chave, ou introduzir informações não autorizadas.
b) técnicas de chave pública, onde cada usuário possui um par de chaves, uma chave
pública (que pode ser revelada a qualquer pessoa) e uma chave privada (que tem que
ser mantida sem segredo). As técnicas de chave pública podem ser utilizadas para
codificar e para produzir assinaturas digitais.
Convém que todas as chaves sejam protegidas contra modificação e destruição, e as
chaves secretas e privadas necessitam de proteção contra a divulgação não
autorizada. As técnicas de criptografia podem ser utilizadas para este propósito.
Convém que proteção física seja utilizada para a proteção de equipamentos usadas na
geração, armazenamento e arquivamento de chaves.
12.1.4 Proteção de dados e privacidade da informação pessoal
Alguns países têm promulgado leis que estabelecem controle no processamento e na
transmissão de dados pessoais (geralmente informação sobre indivíduos vivos que
podem ser identificados a partir de tais informações). Tais controles podem impor
responsabilidades sobre aqueles que coletam, processam e disseminam informação
pessoal, e podem restringir a capacidade de transferência desses dados para outros
países. Conformidade com leis de proteção de dados necessita de uma estrutura de
gestão e de controles apropriadas. Geralmente isto é mais bem alcançado através da
indicação de um responsável pela proteção de dados que deve fornecer orientações
gerais para gestores, usuários e provedores de serviço sobre as responsabilidades de
cada um e sobre quais procedimentos específicos recomenda-se seguir. Convém que
seja responsabilidade do proprietário do dado notificar ao responsável pela proteção
de dados sobre qualquer proposta de armazenamento de informações pessoais em um
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arquivo estruturado e garantir à capacitação nos princípios de proteção de dados
definidos na legislação vigente.
C.2 – Art.153 do código penal.
Que trata dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, onde divulgar sem justa
causa, conteúdo de documentos particular ou de correspondência confidencial, de
quem é destinatário ou detentor, e cuja a divulgação possa causar danos a outrem, é
crime com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa [CODPE 2002].
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D – Anexo – RFC´s
D.1 – RFC´s
2401 Security Architecture for the Internet Protocol (IPSEC)
2411

IP Security Document Roadmap

1171 Transmission of MultiProtocol Datagramas(PPTP)
2402

IP Authentication Header

2406

IP Encapsulating Security Payload (ESP)

2661

Layer 2 Transport Protocol

Key management
2367 PF_KEY Key Management API, Version 2
2408

Internet Security Association and Key Management Protocol

2409 The Internet Key Exchange (IKE)
The Internet Key Exchange (IKE)
2412 The OAKLEY Key Determination Protocol
2528

Internet X.509 Public Key Infrastructure

Detalhes de outras RFC´s usadas :
2085

HMAC-MD5 IP Authentication with Replay Prevention

2104 HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication
2207

RSVP Extensions for IPSEC Data Flows

2403 The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH
2404 The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
2405

The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV

2410 The NULL Encryption Algorithm and Its Use With IPsec
2451

The ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
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Glossário
Avaliação de Risco

Avaliação das ameaças, impactos

e

vulnerabilidades da informação e das
instalações

de

processamento

da

informação e da probabilidade de usa
ocorrência.|
Autenticação de Mensagem

Uma técnica para detectar modificações
não

autorizadas

no

conteúdo

das

mensagens transmitidas eletronicamente,
ou então corrupção deste conteúdo.
Classificação de Informação

Classificar a informação para indicar a
importância, a prioridade e o nível de
proteção.

Criptografia

Técnica criptográfica que pode ser usada
para proteger a confidencialidade da
informação.

Denial of Service(DoS)

(Negação de serviços) – impedimento do
acesso

autorizado

aos

recursos

ou

retardamento de operações críticas por
um certo período de tempo.
Firewall

Sistema ou combinação de sistemas que
protege a fronteira entre duas mais redes.

Gateway

Máquina que funciona como ponto de
conexão entre duas redes.

ID

Identificador para obtenção de acesso
aos recursos do sistema.
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Política de Segurança

É uma política clara e que demonstre
apoio

e

comprometimento

com

a

segurança da informação para toda a
organização.
Segurança da Informação

Proteger a informação de diversos tipos
e ameaças para garantir a continuidade
dos negócios, minimizar os danos aos
negócios e maximizar o retorno dos
investimentos e as oportunidades de
negócio.

Tokens

Mensagem que consiste em dados
relevantes

para

uma

comunicação

específica e que contém informações que
podem ser transformadas, usando uma
técnica de criptografia.
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