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Resumo
Vivemos numa sociedade globalizada em que se trava uma grande corrida
atrás do aumento de segurança em todos os campos e áreas do conhecimento. Na
área de segurança da informação, o firewall tornou-se alvo de pesquisas as quais
resultaram na evolução do padrão da indústria conhecido, até então, por Inspeção
de Estado. Este trabalho apresenta um estudo de firewall de camada de aplicação
com a realização de testes para identificar o comportamento desses equipamentos
por meio de procedimentos e métodos para determinação de desempenho. Os
testes visam aproximar as condições de laboratório aos tráfegos gerados em
condições reais nas corporações, sob o impacto da tecnologia emergente de
inspeção em todas as camadas. Foram realizados testes com produtos disponíveis
no mercado por grandes fabricantes de firewall.

Palavras-chave: Segurança, firewall, desempenho, camada de aplicação, inspeção, tráfego,
metodologia.
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Abstract

We live in a globalized society which has a big race for security increase in all
knowledge areas. At Information Security area, the firewall’s become the research’s
target that results in an industry standard evolution until then for State Inspection.
This work shows the Firewall’s application layer study with test simulation to identify
the behavior of these equipments through procedures and methods for performance
determination. The simulations approach the laboratory conditions to generated
traffic in real conditions in corporations under the impact in the new emergent
technology under inspection in all layers. It has been made simulations with available
market products for big firewall’s manufacturers.

Key words: Security, Firewall, performance, application level, inspection, traffic,
methodology.
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Capítulo 1
1 Introdução
Vive-se um momento da História em que a segurança é um dos pilares da
sociedade e, por isso, todos necessitam de proteção. Em função dessa
necessidade, pode-se questionar a respeito do escopo dessa proteção e de que se
quer estar protegido.
No mundo da tecnologia e da Internet, o patrimônio ou bem nada mais é do
que a informação.

É o conteúdo das informações que permite agregar valor à

economia moderna, visto que, na era da informação, parte da riqueza de uma
empresa não está mais nas máquinas da sociedade industrial do século passado,
mas sim na capacidade intelectual de seus próprios funcionários.
Proteger a informação é, antes de tudo, garantir a sobrevivência e os valores
de uma entidade para um determinado momento. Dessa forma, o parâmetro do
tempo é primordial, pois a informação, por causa de seu valor, tornou-se vulnerável.
A informação aliada à tecnologia pode ser valiosa, porém, em um curto período de
tempo, pode tornar-se ultrapassada e sem importância a ponto de ser descartada.
Em função do que foi exposto, a principal proposta de segurança para as
redes de computadores que se estabelecem dentro das empresas e, entre elas, para
todos os elementos da sociedade que constituem a Internet, é a proteção das
informações, incluindo não apenas as invasões externas, mas também o acesso não
permitido ou indevido de usuários internos.
Segurança é hoje o principal alicerce para que os sistemas se mantenham
ativos, operantes e confiáveis. Prover recursos e trabalhar dispositivos cada vez
mais eficientes no controle e no gerenciamento de acessos é um dos desafios de
significativa quantidade de instituições e empresas.
1.1 Motivação
A crescente necessidade de aumento de segurança ocasionado por ataques a
grandes corporações tem despertado a atenção de pesquisadores ao redor do
mundo e dos fabricantes de firewall no desenvolvimento de novas soluções. A
tecnologia de inspeção profunda da camada de aplicação no firewall apresentada no
fim de 2003 desencadeou o surgimento de produtos desenvolvidos pelos principais
fabricantes de software de segurança.
Nessa linha, dispõe-se da RFC 3511, de abril de 2003, que propõe
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procedimentos para análise de desempenho de sistemas firewalls sem caracterizar
todas as aplicações disponíveis desenvolvidas com tecnologia mais recente.
Contudo, há uma lacuna quanto ao fato de como identificar o desempenho dos
atuais firewalls dos mais variados fabricantes em relação às aplicações consagradas
e também àquelas mais recentes de tempo real de telefonia IP e Vídeo.
1.2 Objetivo
O objetivo do presente trabalho é estudar e analisar protocolos FTP, HTTP,
RTSP e SIP, bem como elaborar metodologia de desempenho de firewall de camada
de aplicação.
A partir de uma metodologia de análise de desempenho, este trabalho busca
identificar o comportamento e os impactos do firewall de camada de aplicação, tanto
para aplicações tradicionais de HTTP e FTP como para aplicações emergentes de
Voz e de tempo real. Não faz parte deste estudo a verificação e a comparação de
funcionalidades de segurança de firewall.
1.3 Resultados esperados e contribuições
As contribuições esperadas ao término do trabalho são:
•

Disponibilizar uma metodologia para análise de desempenho para firewall de
camada de aplicação para os protocolos estudados.

•

Identificar o comportamento e desempenho de firewall de camada de
aplicação para os protocolos estudados

•

Apresentar os possíveis impactos de firewall de camada de aplicação para os
protocolos estudados.

•

Por meio do desenvolvimento de uma metodologia de análise de
desempenho de sistemas de firewalls, deve ser possível identificar as
melhores alternativas, por meio de código aberto, que possam garantir
desempenho

e

eficiência

compatíveis

com

produtos

de

fabricantes

consagrados no segmento.
1.4 Metodologia do trabalho
Este trabalho é composto de: pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de
metodologia, teste de laboratório e análise de resultados.
A metodologia é baseada nos conceitos dos protocolos analisados e nas
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principais características possíveis de serem medidas.
Para os testes de laboratório, foram utilizados equipamentos de geração e
recepção de tráfego de protocolos específicos do trabalho, sistemas de firewalls de
camada de aplicação disponíveis, bem como foram realizadas medições das
características dos protocolos.
A etapa de coleta e análise de resultados depende de consolidar os
experimentos e realizar a compreensão dos possíveis impactos.
1.5 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em capítulos para um melhor desenvolvimento
e apresentação.
No capítulo 1, são apresentados o objetivo da pesquisa, os resultados
esperados e contribuições, as motivações e a metodologia de trabalho.
No capítulo 2, faz-se a descrição de conceitos teóricos relacionados ao tema
do trabalho, o qual serve de base de sustentação e suporta o desenvolvimento dos
demais capítulos. São apresentados os conceitos de rede nos quais o firewall atua,
os princípios de segurança existentes, bem como aponta as vulnerabilidades, com
as principais ameaças que são os desafios, das quais o firewall precisa ser capaz de
proteger.
No capítulo 3, são identificados e classificados os diferentes tipos de firewall
quanto ao funcionamento, crescimento escalar, topologia e utilização.
Uma vez apresentados os conceitos de firewall, o capítulo 4 se aprofunda no
modelo de firewall de camada de aplicação com a descrição dos protocolos.
No capítulo 5, são estudados os elementos que estão diretamente ligados à
qualidade de serviço que podem ser afetados com o desempenho dos sistemas
firewalls de camada de aplicação.
No capítulo 6, descreve-se a metodologia e o modelo para o desenvolvimento
dos procedimentos necessários para identificar as características de desempenho
dos sistemas firewalls de camada de aplicação.
No capítulo 7, são apresentados os resultados dos testes realizados em
laboratório, baseados nos métodos utilizados no capítulo anterior.
Finalmente, no capítulo 8, são analisados os resultados que levaram às
conclusões do trabalho, bem como à identificação de novas oportunidades de
pesquisas para trabalhos futuros.
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Capítulo 2
2 Conceitos de segurança
2.1 Introdução aos sistemas de rede
A proposta de desenvolvimento deste trabalho inicia-se na abordagem dos
conceitos fundamentais de rede. Nos últimos anos, estudos das redes de
comunicação de dados têm sido feitos visando a aumentar a segurança da
informação trafegada. Para Reed (2003), o ambiente de rede é o interesse principal
para a segurança da informação.
As redes de comunicação de computadores utilizam o princípio formal do
modelo de referência Open Systems Interconnect (OSI), descrito por Day and
Zimmermann (1983 apud Fan 2001), conhecido por sete camadas e desenvolvido
pela ISO (Organização de Padrões Internacionais). Segundo Reed (2003), esse
modelo descreve as sete camadas de interação para um sistema de informação que
se comunica por uma rede, o qual apresenta uma pilha das camadas que
representam as áreas principais das funções que são requeridas para a transmissão
de dados entre nós em um ambiente distribuído.
A implementação do modelo de referência OSI é realizada por meio do
modelo TCP/IP.
Para o modelo de camadas, é importante identificar a nomenclatura utilizada
para os elementos de informação. O elemento de informação manipulada na
camada de aplicação é conhecido como mensagem ou fluxo de dados (stream).
2.2 Princípios de segurança de Internet
Para o estabelecimento de um ambiente seguro dentro de uma rede
delimitada, organizada e controlada, alguns princípios de segurança devem ser
respeitados e atendidos.
2.2.1 Princípio de autenticação
Segundo Newman (1999) na RFC 2647, a autenticação refere-se ao processo
que verifica a autenticidade do usuário que pede um recurso da rede.

A

autenticação faz exame de endereços IP, dos números de portas dos protocolos
TCP ou do UDP, bem como de senhas, cartões externos de autenticação,
identificação biométrica – tais como assinatura, reconhecimento de voz, identificação
de digitais ou sistemas do reconhecimento de retina.
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2.2.2 Princípio de menor privilégio
O princípio de menor privilégio não se aplica somente na segurança de redes
de computadores, mas em qualquer outra área que trate da segurança de acesso.
De acordo com Cheng (2004), o conceito desse princípio é garantir que qualquer
objeto dentro de um sistema, seja este qual sistema for (usuário, administrador,
sistema, programa, entre outros.) deve apresentar apenas os privilégios definidos
para realizar as suas respectivas tarefas. Portanto, quanto aos níveis de acesso aos
recursos e à rede, é preferível ser demasiadamente restritivo a fornecer permissão
ilimitada.
2.2.3 Princípio da confidencialidade
De acordo com Tavares (2002), o princípio da confidencialidade consiste no
acesso aos dados com autorização implícita ou explícita do proprietário da
informação. Para Cameron (2005), a criptografia é uma ferramenta usada para
conseguir a confidencialidade. Associado a esse princípio, os mecanismos de
segurança garantem acesso a partir de explícita autorização do proprietário, ou seja,
se a autorização não estiver explícita, todas as demais condições serão
automaticamente negadas e bloqueadas.
2.2.4 Princípio da integridade
Para Diebold (2004), o princípio da integridade assegura que a informação
não seja modificada por usuários não-autorizados ou por invasores. Um sistema de
registro de ocorrências ou log pode ser utilizado para a realização de processo de
auditoria permanente. Desde que a informação seja alterada sem prévio
conhecimento do seu proprietário, ela perde sua importância e credibilidade, visto
que se torna uma informação falsa, incorreta e desprezível.
2.2.5 Princípio da disponibilidade
No princípio da disponibilidade, é destacada a estratégia usada para se
manter a segurança. Segundo Jessen (2005), não há uma solução única para
resolver todos os problemas, portanto o que melhor se deve fazer é combinar
soluções de sistemas de firewalls, sistemas de detecção de intruso (IDS) e
sistemas de antivírus com múltiplas plataformas.
A vantagem dessa combinação é que, mesmo que ocorra falha em qualquer
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um dos mecanismos de segurança, a falha não compromete a totalidade do sistema,
pois certamente outros mecanismos estão ativos.
A falha ou interrupção de qualquer elemento ou agente de segurança,
contudo, pode criar uma lacuna que propicie a ocorrência de ataques.
2.3 Vulnerabilidades e ataques
Quando se avalia a segurança das redes de computadores, está se tratando
de proteger as redes contra um inimigo que não se sabe quando e como irá atacar.
Se aquele que protege apresenta mecanismos com conhecimento inferior ao
de seu invasor, certamente a invasão já aconteceu ou poderá acontecer a qualquer
momento.
Portanto, é fundamental manter a vanguarda da tecnologia e os limites do
conhecimento, buscando prever a realização de ataques para os quais já deve haver
preparação para a defesa.
O desejo de invadir uma rede pode visar desde a proposta original de acesso
às informações protegidas e de acesso não permitido, (roubo de informações e
fraudes) como também pode estar associado ao sentimento de superar os limites e
vencer desafios superando todas as barreiras estabelecidas por aqueles que são
responsáveis pela manutenção do acesso restrito.
A superação desses desafios pode estar ligada a uma competição com outros
invasores, ou também estar intimamente associada ao próprio invasor que deseja se
auto-superar buscando desafios mais complexos que exigem mais tecnologia com
softwares e hardwares mais sofisticados.
Tipicamente as invasões e ataques de usuários internos são mais comuns
que as de usuários externos dentro de uma corporação, até porque os usuários
internos sabem o que têm para invadir e querem ganhar acesso àquilo que não lhes
é permitido.
Hoje o conhecimento dos invasores evoluiu de simples invasões de acesso
baseados em porta TCP/IP para ataques fundamentados no funcionamento e nas
características das aplicações.
Garantir a segurança de um ambiente não requer apenas um item de
segurança, mas geralmente um conjunto de elementos (equipamentos, práticas e
procedimentos) dispostos em camadas de proteção, o que tem como escopo
eliminar possibilidades de ataques.
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Não se pode deixar de mencionar que os sistemas de informação inicialmente
se referiam apenas às empresas e às corporações, mas hoje se devem manter e
assegurar todas as informações existentes, principalmente aquelas presentes nos
escritórios residenciais.
A crescente popularização de recursos de informática nas residências,
associada ao acesso à Internet, exige também que existam mecanismos de proteção
e segurança para garantir tais informações. Descrever as ameaças de invasão é
trilhar alguns caminhos desenvolvidos e encontrados para acessar as fragilidades
dos sistemas de informação.
Diariamente surgem novas ameaças, o que não invalida a necessidade de
compreender e bloquear as principais e consagradas ameaças, visto que tal
providência permite restringir as vulnerabilidades e perseguir o conhecimento dos
invasores em busca de imprimir maior confiabilidade aos sistemas protegidos.
2.3.1. Cenário de segurança
Para que seja possível avaliar o panorama de insegurança das redes de
computadores, a figura 1 mostra estudo sobre o aumento de vulnerabilidades
detectadas desde 1995. As vulnerabilidades são brechas de segurança que
invasores aproveitam para realizar ataques. Levando em conta esse cenário, o
firewall deve estar preparado para bloquear os novos ataques e as tentativas de
invasões.
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Figura 1 Quantidade de vulnerabilidades.
Fonte: Cert Mellon (2006).
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O CERT_APLIC (2006) tem observado contínua atividade de varredura em
portas de aplicações FTP, SSH, DNS, HTTP, Sun RPC, Netbios, HTTPS e MS SQL.
Segundo o CertBrasil1 (2006), Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de
Incidentes de Segurança para a Internet Brasileira, um incidente de segurança pode
ser definido como qualquer evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado
à segurança de sistemas de computação ou de redes de computadores.
São exemplos de incidentes de segurança:
•

Tentativas de ganhar acesso não autorizado em sistemas ou dado;

•

Ataques de negação de serviço;

•

Modificações em um sistema, sem o conhecimento, instruções ou
consentimento prévio do proprietário;

•

Desrespeito à política de segurança ou à política de uso aceitável de uma
empresa ou provedor de acesso.
Esses incidentes podem ser varreduras (scans), tentativas de invasão,

ataques de negação de serviço, ataques de engenharia social, entre outros.
Cabe destacar a quantidade de incidentes que foi registrada no Brasil para se
avaliar as dimensões dos problemas de segurança. Na figura 2, CertBrasil2 (2006)
apresenta a evolução desses incidentes, registrados desde 1999.
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2.3.2 Principais invasões
Segundo Cross (2002), podem-se classificar os ataques em:
•

Tipo de ataque (aplicação, rede ou híbrido);

•

Ativo ou passivo;

•

Modo do ataque (tentativas de acesso a senhas, força bruta com quebra de
criptografia).
Apesar dessa classificação, os modelos de ataques podem apresentar

características das três classes. Nos ataques ativos, encontram-se negação de
serviço (DoS), negação de serviço distribuído (DDoS), buffer overflow, ataque SYN,
spoofing, Man in the Middle (MITM), TCP/IP hijacking, ataque de engenharia social,
dentre muitos outros.
Os ataques passivos exploram as vulnerabilidades existentes dos
sistemas, como os sniffngs e scannings.
Ainda temos os ataques por senhas que são identificadas por dicionários de
senhas ou por descobertas da força bruta e os ataques de códigos e criptografias
realizados por vírus, worms e trojans.
A seguir são detalhados os principais ataques que o firewall deve ser capaz
de proteger.
2.3.3 Ataque contra aplicações
Os ataques contra aplicações tornam-se conhecidos, pois afetam a
confiabilidade de aplicativos disponíveis no mercado. Um caso que provocou
enormes prejuízos foi o Slammer no banco de dados Microsoft SQL que possibilitou
a invasão em servidores de bancos de dados, em janeiro de 2003, devido à
vulnerabilidade divulgada sem atualização, apresentada pelo fabricante em julho de
2002, mas que, em muitos sistemas, ainda não estava corrigida.
Os ataques ocorrem contra as vulnerabilidades de aplicações, dentre os quais
se destaca aquele realizado por servidores de serviço HTTP, visto estar durante
esse ataque na linha de frente quanto ao acesso público na Internet. A principal
medida é manter as aplicações com todas as correções de segurança do fabricante
atualizadas e fazer o uso dos recursos do firewall que bloqueiam todo o tráfego de
acesso não autorizado.
As aplicações se baseiam em protocolos padronizados por RFC. Podemos
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citar os protocolos de camada de aplicação HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4, RSH,
RTSP, H.323, SIP, DNS, SNMP, SSH, SSL, MS-SQL, Oracle-SQL, MGCP, SCCP
(Skinny VoiP da Cisco) e DHCP.
Foster (2004) afirma que mais de 70% dos ataques contra redes de empresas
têm origem na camada de aplicação e não na camada de rede, de acordo com o
Gartner Group.
2.3.3.1 Estouro de pilha
Sawna (2002) define o buffer como uma posição de memória em que um
programa armazena dados das variáveis.
As condições de estouro de pilha podem permitir que códigos arbitrários
sejam remotamente executados com privilégios de sistema local.
De acordo com Mariz (2003), para o sucesso de um ataque de estouro de
pilha é necessário descobrir uma variável do tipo buffer que esteja vulnerável,
verificar no código fonte os endereços nos quais estão as chamadas de função, bem
como o endereço que marca o início do buffer da variável. Em seguida, é preciso
desenvolver um programa que automaticamente teste a vulnerabilidade e que insira
o código de máquina no buffer o qual deve conter as instruções para conseguir um
shell e, finalmente, estufar a pilha até atingir a posição do ponteiro de retorno,
colocando-se nessa posição o endereço do início do buffer.
2.3.3.2 Man-in-the-middle
O ataque de man-in-the-middle é aquele ataque remoto no qual o atacante se
posiciona entre os elementos que se comunicam, interceptando a comunicação,
para simplesmente capturar tráfego de rede ou até para testar um dos elementos. A
captura de tráfego usualmente inclui as mensagens de autenticação para permitir a
reapresentação de credenciais e para obter acesso.
O firewall pode interceptar uma tentativa de ataque de man-in-the-middle
quando uma aplicação de VoIP (voz sobre IP) inicia uma chamada pelo protocolo
SIP.
2.3.3.3 DoS / DDoS
Cross (2002) destaca que o objetivo fundamental de um ataque de DoS
(negação de serviço) é a degradação de um serviço, quando tal serviço está
hospedado em um simples servidor ou na infra-estrutura da rede. Assim, o DoS

27

pode ter, também, como alvo dispositivos da rede que prestem serviços, como
roteadores, firewalls e servidores.
A proposta do DoS é sobrecarregar os dispositivos atacados de modo que o
desempenho seja tão baixo que os usuários desistam de utilizar aqueles serviços.
Desse modo, o objetivo de não disponibilizar um serviço ou aplicação pode ser
implementado a partir de um ataque a qualquer camada do modelo OSI.
O DDoS (negação de serviço por meio de modo distribuído) é um ataque
iniciado em vários computadores e que concentra o bombardeamento em uma
entidade computacional. Tipicamente esse ataque ocorre nas camadas de rede, de
transporte e de aplicação do modelo OSI.
Ataques de DoS e DDoS ocorrem com maior freqüência devido à falha de
segurança do protocolo IP, versão 4. Em função disso, a nova versão do protocolo
(IPv6) inclui a validação de pacotes de origem, bem como o uso de cabeçalho
autenticado. Esse tipo de ataque não oferece o risco de perda de informações
confidenciais, mas pode mascarar outras atividades de ataques que têm a
possibilidade de ocorrer simultaneamente.
Segundo Meylan (2003), com a segregação de recursos computacionais por
meio de qualidade de serviço e de rede por categorias de confiança, é mais difícil
para um atacante interromper completamente um serviço prestado pela Internet por
meio de ataques de DDoS.
2.3.4 Ataque contra camada de rede e transporte
Apesar de existir grande quantidade de ataques, alguns merecem destaque,
pois são bem conhecidos pela intensidade com que se apresentam, sendo que o
firewall certamente precisa bloqueá-los.
2.3.4.1 Spoofing
O spoofing ocorre quando se altera ou oculta o endereço de origem de um
pacote IP, sendo que, para efeito de encaminhamento e roteamento dos pacotes na
rede, basta o endereço de destino. Assim um possível invasor pode enviar pacotes
destrutivos sem ser identificado, o que os caracteriza como uma primeira etapa de
um processo de ataque. Portanto, nesse caso, o spoofing pode ser promovido tanto
por usuários internos como por externos.
A atividade de spoofing não é, na verdade, um ataque, mas sinaliza que pode
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ocorrer, por exemplo, um ataque de negação de serviço.
Para combater o spoofing, o firewall desativa o roteamento de origem, assim
são analisados os endereços de origem de cada pacote e, caso os endereços não
estejam presentes nas tabelas de roteamento, então o tráfego é bloqueado.
Cross (2002) entende que todo tráfego de spoofing é intencional, o que não
significa que todo tráfego seja malicioso, porém por causa desse último podem
ocorrer erros de funções ou falhas de sistemas que gerem o mesmo efeito de
spoofing, bem como pode haver a ocorrência de sistemas de redundância de rede
que respondem automaticamente por spoofing para servidores desligados.
2.3.4.2 SYN flood
Como a negação de serviço é um termo muito amplo, logo vários outros tipos
de ataques podem causar efeitos semelhantes de indisponiblidade. Para Cross
(2002), o flooding corresponde à técnica utilizada pelos invasores para encaminhar
grande quantidade de pacotes para os atacados, consumindo os recursos
disponíveis dos atacados.
O Syn flood é uma forma de ataque baseada no modelo de estabelecimento
de uma conexão TCP/IP. O protocolo TCP utiliza o processo conhecido como threeway handshake para estabelecer uma conexão entre a origem e o destino, conforme
indica a figura 3.
Envia Syn
Retorna Syn / ACK
Retorna ACK
Origem

Destino

Figura 3 Padrão de estabelecimento de conexão TCP.
Primeiramente, a origem envia um pacote TCP com número seqüencial
aleatório e com o bit que sinaliza o sincronismo (flag de Syn) habilitado dentro do
campo do cabeçalho. Ao receber o pacote, o destinatário responde com o seu
próprio número seqüencial e com os bits dos flag de Syn e de ACK habilitados,
indicando que o destino reconheceu o pacote de origem.
Muitas implementações TCP/IP aguardam até 60 segundos por um novo
pacote TCP com o bit de flag ACK ativado para estabelecer a conexão. É este
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período de tempo de espera que os invasores utilizam para gerar um enorme volume
de pacotes para estabelecer uma conexão com o dispositivo de destino, sem, no
entanto, enviar a resposta de ACK. O firewall é capaz de identificar um ataque de
Syn Flood e de, imediatamente, bloquear o tráfego específico.
2.3.4.3 Varredura de portas
Este é um importante mecanismo utilizado pelos invasores para identificar
endereços IP, nomes de dispositivos e portas da camada de transporte.
A varredura de rede pode não ser propriamente um ataque, mas corresponde
à primeira fase para identificar quais os serviços ativos e em quais equipamentos de
rede eles estão disponíveis.
O firewall pode identificar pacotes originados de uma mesma fonte que estão
varrendo diversas portas em determinado período de tempo e aplicar políticas de
bloqueio de acesso para aquela fonte.
2.4 Conclusão
Com o modelo de camadas OSI implementado a partir da pilha de protocolos
TCP/IP, é possível distinguir os tipos de firewall descritos no capítulo 3, bem como
compreender a interoperabilidade das aplicações com as camadas inferiores.
Neste capítulo, são apresentados os princípios de segurança que devem ser
atendidos pelos sistemas firewalls para não permitir vulnerabilidades e conseqüentes
ataques aos sistemas computacionais.
Também é apresentado o cenário do crescimento de incidentes e o volume de
vulnerabilidades que permitem aos invasores realizar ataques. Em seguida, são
descritos os principais tipos de ataques contra os quais o firewall deve estar
preparado para garantir a segurança das redes. No capítulo seguinte, descrevem-se
os conceitos e as classificações do firewall.
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Capítulo 3
3 Firewall
3.1. Conceitos de firewall
Inúmeras são as definições para sistemas firewalls. Uma definição
interessante é a apresentada na RFC 2828 por Shirey (2000), que descreve o
firewall como o dispositivo de interligação de redes que restringe o tráfego de
comunicação de dados de, ou para, uma rede conectada, isto é, para uma rede
interna, e que protege os recursos dos sistemas contra ameaças de rede externa.
O firewall permite criar uma zona desmilitarizada (DMZ) a qual apresenta
todas as restrições de acesso para isolamento de rede. Quando o firewall é ativado,
são aplicadas regras que controlam o tráfego de entrada e saída da rede protegida.
Estabelecer um primeiro combate entre redes internas e redes externas (não
confiáveis) é a função básica do firewall dentro de uma estratégia de segurança de
redes.
Hoje o firewall não atua sozinho, mas sim na linha de frente do combate à
insegurança, mas necessita trabalhar em conjunto e de modo complementar com
uma segunda camada de proteção. Nessa camada, devem operar os sistemas de
detecção de intrusos (IDS), os sistemas de prevenção de intrusos (IPS) e os próprios
elementos de segurança (antivírus, autenticação e permissões) que devem existir
nos dispositivos e recursos da rede (servidores e estações de trabalho).
O firewall surgiu com a proposta inicial de proteger e defender redes internas
das redes públicas, ou seja, a própria Internet. Voltado para esse princípio,
inicialmente o firewall era composto e implementado por meio de, no mínimo, duas
interfaces de redes que filtravam o tráfego de uma origem para um destino.
3.1.1. Políticas de segurança
Na RFC 2828, Shirey (2000) menciona que as políticas de segurança são
definidas como o conjunto de regras e de práticas que especificam ou regulam o
modo como um sistema ou uma organização fornece serviços de segurança para
proteger recursos de sistemas sensíveis e críticos.
A aplicação das regras segue a ordem segundo a qual foram escritas e, uma
vez validadas, podem ainda gerar alguns problemas quanto a sua lógica com a
existência de regras contraditórias, conforme nos aponta Caldeira (2002).
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3.2 Classificação dos tipos de firewall
Diante das diversas formas de implementação do firewall, é possível reunir as
categorias existentes em cinco grupos.
3.2.1 Modo de construção
Todo firewall necessita de um componente de hardware e outro de software
para ser implementado. Entretanto, o que caracteriza essa classificação de firewall é
o modo de integração e de flexibilidade dos componentes de hardware e de software
envolvidos.
Conforme Shinder (2005), a distinção real encontra-se em como o produto é
introduzido no mercado, pois o firewall de software é vendido como aplicações de
software que pode ser instalado em um sistema operacional e em uma plataforma de
hardware padrão, enquanto o firewall de hardware é comercializado somente como
uma caixa com o software de firewall pré-instalado em um hardware específico.
3.2.1.1 Modelo por hardware
No modelo baseado em hardware, a implementação ocorre por meio de
hardware e de sistema operacional proprietário, sendo que são utilizados
dispositivos dedicados para a plena integração de componentes de hardware e de
software.
Considera-se appliance ou dispositivo dedicado o hardware que apresenta um
software de sistema operacional personalizado para a aplicação. Nesse caso, os
sistemas

operacionais

incluem

um

número

reduzido

de

serviços

e

de

funcionalidades, com o escopo de estarem personalizados para as aplicações para
as quais se propõem.
Muitos equipamentos com dispositivos dedicados utilizam pastilhas de circuito
integrado específicos da aplicação, conhecidos como ASIC (Application Specific
Integrated Circuit).
As vantagens dessa implementação são que as funcionalidades do sistema
operacional são otimizadas para obterem o melhor desempenho do software da
aplicação do firewall que está integrado ao equipamento e que, por meio dos
serviços essenciais necessários, pode-se prover um ambiente mais seguro com
menos vulnerabilidade.
Entretanto, as desvantagens vão desde os custos mais elevados e a falta de
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flexibilidade para adaptar-se às novas vulnerabilidades e às novas tecnologias, até o
crescimento escalar do equipamento vinculado às opções do fabricante.
3.2.1.2 Modelo por software
Para o modelo baseado em software, o componente de hardware permanece
desvinculado do componente de software da aplicação do firewall. Dessa forma, o
software de firewall pode ser carregado não apenas em um dispositivo dedicado,
mas também é capaz de ser executado em computadores com outros sistemas
operacionais.
A vantagem dessa alternativa é a variedade de opções de equipamentos e
softwares de sistemas operacionais que permitem flexibilidade, busca por menores
custos de implementação, bem como melhor administração e gerenciamento,
conforme conhecimentos prévios do sistema operacional por parte do administrador
do firewall.
O crescimento escalar pode ser um aliado nesse modelo, visto que os
computadores podem ser dimensionados e atualizados, conforme as necessidades
dos recursos (processamento, memória, interfaces de rede), enquanto, no modelo
baseado por hardware, ocorre a exclusividade por parte do fabricante do hardware
para prover a ampliação.
3.2.2 Modo de utilização pessoal e rede
O firewall pessoal é uma forma de implementar firewall e recursos de proteção
em dispositivos individuais como computadores pessoais, evoluindo para outros
equipamentos eletrônicos de comunicação, como celulares e palmtops que possuem
acesso à Internet.
Para Broekman (2005), o firewall pessoal é somente efetivo no bloqueio de
tráfego de entrada.
Esse firewall é implementado por meio de softwares normalmente inclusos
nos sistemas operacionais dos dispositivos e não apresentam custos em separado.
Como correspondem a um componente de software adicional carregado na
memória, podem causar diminuição de desempenho do sistema.
Motivada pelo local onde é aplicada, essa categoria de firewall apresenta
limitação quanto aos recursos em relação ao suporte a filtros estáticos de pacotes, à
conversão de endereços de rede (NAT), à inspeção com informações de estado, à
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filtragem de inspeção no nível de circuito e/ou na camada de aplicativo.
São exemplos dessa categoria de firewall: o ZoneAlarm do fabricante
ZoneLabs do grupo CheckPoint; o RealSecure Desktop do fabricante ISS e o firewall
pessoal incluso no Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 da empresa
Microsoft.
O firewall de rede é aquele popularmente conhecido e amplamente ativado
em corporações com o propósito de prover a segurança para redes de
computadores.
Esses equipamentos são dedicados e são carregados apenas com software
de firewall ou há ainda aqueles voltados para segurança (software de antivírus,
detecção de Intrusos e VPN). Incluem funções de auditoria, gerenciamento,
monitoramento e alta disponibilidade entre outras funções, sendo que sua
capacidade deve ser compatível com os recursos protegidos e o tráfego de rede
utilizado.
3.2.3 Modo de interligação
Os firewalls pertencentes ao modo de interligação podem ser proxy, dual
home ou múltiplas interfaces.
Na RFC 2068, Fielding (1997) define que os proxys são programas
intermediários que atuam tanto como servidor quanto como cliente com a finalidade
de fazer solicitações em nome de outros clientes.
No modo proxy, todo tráfego da rede interna atravessa o firewall para atingir a
rede externa, sendo que, nessa situação, o firewall deve apresentar, no mínimo,
duas interfaces.
No modo dual home, uma terceira interface é habilitada no firewall para
permitir a ativação da DMZ.
Finalmente, no modo múltiplas interfaces, podem-se criar diversas redes
protegidas com políticas de segurança distintas. Esse caso também pode ser
aplicado para uso de firewall compartilhado com o uso de interfaces virtuais.
3.2.4 Modo de funcionamento
Nesse modo de classificação, são identificadas as camadas do modelo OSI,
nas quais o firewall efetua ações de filtragem.
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3.2.4.1 Filtro de pacote
O conceito de filtro de pacote se apresenta voltado para atuar sobre a
camada de rede e de transporte, dentro do modelo OSI. Os próprios roteadores
podem realizar essa função entre as suas interfaces de rede por meio de recursos
denominados ACL (listas de controle de acesso), recursos que restringem o acesso
da identificação de endereços IP de origem e destino associados a outros
parâmetros, como o protocolo e as portas da origem e destino (tipo da aplicação).
O firewall permite melhor resultado se o compararmos aos roteadores, visto
que o mesmo é dedicado à segurança das redes. Em se tratando de filtros de
pacotes, o firewall pode utilizar mecanismos de organização dos filtros, ou mais
propriamente, as regras entre as interfaces de modo que aquelas mais genéricas e
mais importantes podem ser executadas em ordem prioritária até chegar-se àquelas
mais específicas. É fundamental, nesse tipo de implementação, o controle de
funcionalidade das regras para que não ocorra inconsistência entre elas de acordo
com a seqüência de execução.
Os pacotes submetidos às regras do firewall são, geralmente, aceitos ou
descartados.
Por causa das limitações desse tipo de firewall, técnicas como spoofers
podem ser facilmente implementadas por invasores para alterar os endereços IP de
origem com o objetivo de atravessar o firewall.
3.2.4.2 Gateway de circuito
O gateway de camada de circuito permite que usuários se comuniquem com
as suas redes internas que são protegidas por um proxy, sendo que esse proxy
esconde os recursos da rede da ação de eventuais invasores.
De acordo com Thernelius (2000), o gateway de circuito atua na camada de
transporte do modelo OSI e utiliza conexão TCP/IP como um proxy para repassar as
conexões de um lado para outro do firewall, sem, entretanto, interpretar o conteúdo
do protocolo de aplicação dentro do segmento.
Esse firewall é denominado circuito proxy, visto que é ativado entre o roteador
da rede interna de saída e a rede pública (Internet), além de que apresenta um
endereço IP válido (público).
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3.2.4.3 Camada de aplicação
No caso de firewall, com o uso de proxy de aplicação, é necessário
estabelecer duas conexões TCP, sendo a primeira entre a origem e o firewall e a
segunda entre o próprio firewall e o destino. O proxy intercepta os pacotes recebidos
em nome do destino, examina o payload da aplicação e, então, encaminha os
pacotes permitidos para o destino. O gateway de aplicação realiza uma análise das
informações transmitidas entre as aplicações IP.
Na figura 4, tem-se o fluxo de informação entre o cliente e o servidor o qual, ao
passar pelo firewall, atinge a camada de aplicação para análise da mensagem.
Segundo Broekman (2005), o firewall de camada de aplicação é uma máquina
que executa servidor de proxy a qual não permite o tráfego direto entre redes e
efetua registros e auditorias do tráfego que passa através dele.
Estas aplicações do proxy são componentes de software que funcionam no
firewall e são específicas da aplicação, isto é, somente os protocolos reconhecidos
podem ser examinados. Broekman (2005) considera que as técnicas de análise
usadas no proxy são detecção de assinatura e detecção de ataque de anomalia.
Cada proxy deve ser capaz de compreender os comandos internos do protocolo
implementado de acordo com a respectiva RFC.
A vantagem do gateway de aplicação é a capacidade de utilizar trocas de
chaves de segurança, como senhas e solicitações de serviço presentes dentro da
camada de aplicação.
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Figura 4

Filtro de camada de aplicação.

A desvantagem dessa implementação é que introduz um gargalo para acesso
à rede não confiável, com a conseqüente perda de eficiência, visto que as
mensagens têm de ser processadas pelo próprio gateway. Há também a
necessidade de um proxy específico para cada aplicação, o que torna o firewall difícil
de ser implementado e sem flexibilidade para futuras aplicações em desenvolvimento.
3.2.4.4 Inspeção de estado
Para Shinder (2005), a inspeção de estado é uma tecnologia na qual uma
análise profunda da informação contida nos pacotes até a camada de aplicação é
executada, sendo que, conseqüentemente, decisões de filtragem são baseadas no
que o firewall já aprendeu dos pacotes que foram examinados.
Além das diversas tecnologias que são agregadas aos dispositivos de firewall
como novos serviços, a tecnologia stateful multilayer inspection (SMLI) tornou-se um
padrão da indústria. Esse modelo desenvolvido e patenteado sob número 5.606.668,
pelo fabricante de firewall Checkpoint, suporta a análise de pacotes na camada de
rede e de outras camadas superiores. Pela avaliação das informações contidas nas
camadas de rede, transporte e sessão, o firewall pode compreender melhor o
protocolo que está fluindo na rede e que está sendo inspecionado.
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A tecnologia de inspeção de estado armazena uma tabela de conexões ou
sessões ativas TCP e sessões virtuais UDP, as quais permitem realizar o
rastreamento de aplicações, assim como aquelas aplicações desenvolvidas para
Remote Procedure Call (RPC). A inspeção de estado decide o tráfego baseado em
informações até a camada de sessão (quinta camada do modelo OSI) no lugar dos
filtros de pacotes que analisam somente os pacotes.
De acordo com as políticas de segurança definidas no firewall, são
armazenados os registros das sessões TCP e UDP com informações de endereço IP
e número de porta da origem e destino, bem como número atualizado da seqüência
TCP. As demais sessões que são negadas pelas políticas aplicadas não geram
nenhuma entrada na tabela de registros.
Na inspeção de estado, todos os pacotes associados com uma conexão TCP
têm o flag de ACK marcado para indicar que fazem parte de uma conexão
estabelecida, o que aumenta a segurança. É possível também autenticar os usuários
quando a sessão está estabelecida.
Ao receber um pacote para análise, a técnica de inspeção de estado verifica
se a sessão já existe e, então, identifica qual o número seqüencial do pacote TCP e
o campo de código para assegurar que o pacote realmente pertence àquela sessão.
Esse número seqüencial deve estar em concordância com o último número
recebido para a aquela sessão, com valor máximo de 64000 (16bits). Se não
apresentar essa concordância, por ser um número inválido, tal fato pode indicar
tentativa de interceptação de tráfego de pacotes. Caso não exista a sessão, o
pacote deve sofrer uma classificação, segundo as políticas disponíveis para o
firewall, de modo que o pacote seja processado, ou seja, aceito e encaminhado ou
rejeitado e descartado.
Quando a política aplicada ao pacote é validada, é inserido um novo registro
na tabela de sessão. Desse modo, é possível associar quando um pacote está
vinculado a uma sessão permitida.
A inspeção de estado suporta também protocolos dinâmicos que alteram
aleatoriamente as portas TCP das aplicações em uma comunicação cliente-servidor,
identificando as mudanças de portas e armazenando as novas portas em futuras
sessões estabelecidas. Monitorar tais mudanças de portas é muito importante para
garantir a segurança da rede contra aplicações que procuram ultrapassar o firewall o
qual utiliza mecanismos de tunelamento dentro de portas bem conhecidas, como,
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por exemplo, a porta 80 do protocolo HTTP.
Os ataques de rede são atualmente realizados dentro dos próprios tráfegos
permitidos de aplicações entre cliente-servidor. A inspeção de estado foi elaborada
para bloquear ou para permitir o tráfego de aplicações, sem que haja interpretação
das mensagens de tráfego da aplicação.
O processo de inspeção completa de estado interpreta as informações dos
cabeçalhos dos protocolos da camada de transporte (TCP e UDP) para analisar e
gravar todas as conexões existentes. A partir de informações de estado das
conexões, somente são abertas portas para permitir acesso àqueles pacotes
associados a uma conexão existente e válida.
3.2.5 Modo de escalabilidade
Se, de um lado, existem firewalls com as mais diversas capacidades e
recursos quanto a números e tipos de interfaces, suporte às redes privadas virtuais
(VPN) e capacidade de banda, de outro há firewalls alternativos com hardware não
exclusivo e com sistemas operacionais de código aberto reduzido. Máquinas desktop
com versões de distribuição compacta do Linux são opções de firewalls disponíveis.
As principais distribuições Linux trazem iptables que compreendem um
conjunto de opções para a criação de regras de acesso e filtros, incluindo
protocolos, políticas de acesso, definições de origem e destino entre outras.
Encontram-se também as distribuições compactas Linux voltadas para a segurança
e controle de acesso como o Coyote e Wolverine.
O Coyote apresenta tamanho bastante reduzido e, carregado em um desktop
a partir de um único disquete de boot, transforma o hardware em firewall. Apresenta,
é claro, recurso mais limitado, se comparado ao Wolverine que, entre outras opções,
suporta VPN.
3.2.5.1 Firewall de roteador
Como o próprio nome sugere, nesta categoria estão firewalls implementados
por meio de funcionalidades presentes nos roteadores. Do mesmo modo que
existem classes de roteadores (roteadores de acesso à Internet low-end, roteadores
de backbone high-end), assim também os recursos de firewall encontrados variam
conforme o tipo de roteador.
A maioria dos firewalls de roteador permite o uso de filtros estáticos de
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pacotes. Enquanto os roteadores de pequena capacidade têm suporte para NAT, os
roteadores de alta capacidade podem ter suporte para a filtragem de inspeção com
informações de estado e/ou na camada de aplicação.
Como a função principal do roteador não é que ele seja utilizado como
firewall, o uso do primeiro degrada o desempenho do segundo por meio da taxa de
transferência de pacotes. Tal fato ocorre de forma mais acentuada se a captura de
log estiver ativada para identificação de tentativa de invasão.
Os roteadores de alta capacidade podem bloquear tentativas de ataques por
ping e implementam ACL (Listas de Controle de Acesso) com restrições de endereço
IP e de porta TCP.
3.2.5.2 Firewall de hardware de baixa capacidade
Os firewalls podem ser implementados por meio de equipamentos dedicados
(Appliance) e que, de acordo com a finalidade, podem ser subdivididos. Nesse
grupo, estão presentes aqueles equipamentos de pequeno porte voltados para
pontos de acesso à Internet com pequena quantidade de posições de trabalho, têm
características de fácil configuração, conhecidos como Plug and Play e apresentam
recursos de VPN para acesso de escritórios remotos.
Tais firewalls apresentam características de filtros estáticos de pacotes e NAT
e podem ter suporte para a filtragem de inspeção com informações de estado e/ou
na camada de aplicação. Como apresentam funcionalidades básicas, têm baixo
custo e não apresentam desempenho voltado para grandes redes de computadores.
A figura 5 mostra um dispositivo dedicado de firewall de baixa capacidade.
(modelo Safe Office 100 da Checkpoint).

Figura 5 Firewall dedicado.
3.2.5.3 Firewall de hardware de alta capacidade
Os firewalls de hardware são aplicados na proteção de redes com elevado
tráfego, por meio de equipamentos dedicados (appliance) para a função de proteção
e segurança de redes, o que exige alto desempenho. O volume de sessões

40

estabelecidas pode atingir até 500.000.
Diferentemente dos firewalls de baixa capacidade, os dispositivos fazem
também a filtragem nas camadas de 5 a 7 para os aplicativos já conhecidos. Os
equipamentos são modulares, o que permite crescimento de interfaces e atualização
de software. Também apresentam recursos para serem conectados a outros
firewalls para a utilização em sistemas de proteção de alta-disponibilidade com
balanceamento de carga.
3.2.5.4 Firewall de servidor
O firewall de servidor consiste em outro modelo de implementação que opera
por meio de servidores de alto desempenho com software de firewall. Estão
presentes todas as funcionalidades do firewall, com inspeção e filtragem de camada
de aplicação.
Destacam-se vantagens, associadas aos recursos inerentes dos próprios
equipamentos,

como

confiabilidade,

tolerância

a

falhas,

disponibilidade

e

desempenho. Entre o hardware do servidor e software de firewall encontra-se a
camada de software do sistema operacional que pode acrescentar serviços
adicionais de VPN e balanceamento de carga, mas também pode apresentar
vulnerabilidades do próprio sistema operacional.
É exemplo dessa categoria o servidor SUN, modelo V890, com sistema
operacional Solaris 10, integrado ao Firewall -1 da Checkpoint.
3.3 Panorama dos principais fabricantes de firewall
Com o intuito de identificar os principais firewalls disponíveis e de escolher os
mais adequados para a realização dos testes deste trabalho, é apresentado na
figura 6 o denominado Quadrante Mágico de firewall do instituto de pesquisas
Gartner.
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Desbravadores

Liderança

Capacidade de Implementar
Inovação
Figura 6 Panorama de firewall.
Fonte: Gartner (2005).
Para melhor identificar os principais firewalls disponíveis, no quadro 1, é
apresentada a nomenclatura da tecnologia adotada e o seu respectivo ano de
lançamento.
Quadro 1
Item

Principais firewalls.

Fabricante

Firewall
CheckPoint

Firewall
Netscreen / Juniper

Produto

Firewall-1 NGX 6.0

NetscreenOS 500

Tecnologia

Application intelligence (AI) Deep packet inspection

/ Smart defense
Lançamento 2005
Item

Outubro 2003

Fabricante

Firewall
Cisco

Firewall
Xtradyne

Produto

PIXFirewall7.0 IOS12.3.14T

WS-DBC

Tecnologia

Application inspection

Firewall para XML

Lançamento 2005
Item

Abril / 2004

Fabricante

Firewall
Microsoft

Firewall
Symantec

Produto

ISA Server 2006

Enterprise Firewall

Tecnologia

Application layer firewall

Application proxy

Lançamento Julho /2006

2004
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Importantes distribuições de Linux, como Red Hat, Suse e Mandriva
Conectiva, implementam firewall com filtragem de pacotes. Entretanto, existem
outros softwares baseados em Linux que, com compilação exclusiva, implementam
firewall de camada de aplicação, tais como Astaro e Aker.

3.4 Conclusão
Este capítulo estabelece o cenário dos sistemas firewalls por meio de seus
componentes, de seus modos de classificação, bem como identifica os principais
firewalls disponíveis.
Com a conceituação caracterizada e o panorama dos firewalls identificado,
pode-se prosseguir este estudo focando-se nos sistemas firewalls de camada de
aplicação.
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Capítulo 4
4 Estudo de firewall de aplicação
4.1 Funcionamento do firewall de camada de aplicação
Os sistemas de prevenção de intruso (IPS) foram apresentados em 2002,
tendo como escopo fornecer proteção contra ataques na camada de aplicação, por
meio da inspeção do tráfego permitido pelo firewall, bem como bloquear ataques
conhecidos. Os IPS são agentes que inspecionam o tráfego de entrada e de saída
da rede interna para qualquer um que possa ameaçá-lo.
Em geral, para tal prevenção, são ativados IPS na rede interna do firewall
com inspeção de estado, bem como junto aos servidores críticos, com a proteção
das informações na camada de aplicação de ataques internos e externos. A figura 7
mostra o posicionamento das técnicas de inspeção de tráfego do firewall em relação
às camadas do modelo OSI e indica o tráfego manipulado.

Tráfego de Aplicações
Operação Protocolos

Inspeção Profunda

Ataques de Aplicações

Desmontagem, analise e montagem

Rastreamento de Sessões

Inspeção de Estado

Pacotes

Filtro de pacotes

Firewall

Figura 7

Firewall de camadas.

A inspeção na camada de aplicação representa a geração atual da tecnologia
de firewall. Essa inspeção suporta e integra as tecnologias de sistema de prevenção
de intruso e de inspeção de estado, visando ao processamento do tráfego e ao
isolamento de recursos da rede em relação a muitos ataques sofisticados de
protocolos da Internet.
A técnica de inspeção de camada de aplicação é projetada para fornecer
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proteção às aplicações de vários protocolos e para permitir a adição, de modo mais
fácil, de outros protocolos, no futuro. Para os referidos protocolos, o firewall
interpreta os dados correntes da aplicação da mesma forma que um cliente atuaria.
Sendo assim, o firewall realiza a identificação campo-a-campo do protocolo
analisado para poder certificar os padrões de conformidade.
Para interpretar exatamente o tráfego da camada de aplicação, o firewall
executa a desfragmentação, a remontagem, a análise e a normalização das
mensagens. Uma vez que ele reconstrói o tráfego da rede, utilizando os processos
acima mencionados, há o emprego de uma combinação de teste-padrão para
verificar a conformidade do protocolo e para proteger o tráfego em relação a
ataques.
O firewall utiliza uma base de dados de objetos com anomalias, as quais são
agrupadas por protocolo e pela segurança

(severidade) o que permite realizar

testes-padrão e executar a correta inspeção. Tal processo de análise extrai o objeto
relevante de ataque e o compara com a base local, visando à análise do tráfego
efetivo. As bases de dados podem proteger contra ataques de 250 aplicações, e
com o acesso aos fabricantes de software, podem suportar atualização contra novos
ataques.
Na figura 8, é apresentado o diagrama de blocos funcionais do serviço de
proxy de camada de aplicação.
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Figura 8

Serviço de proxy.

4.2 Protocolos de camada de aplicação
Existe um elevado número de protocolos de camada de aplicação disponíveis
no mercado e outros mais estão sendo desenvolvidos, porém nem todos ainda estão
disponíveis nas implementações de firewall de camada de aplicação.
Cada implementação de firewall de camada de aplicação pode apresentar um
conjunto de protocolos bem conhecidos e, ainda, outros protocolos exclusivos
daquele modelo.
No quadro 2, são destacados os protocolos já identificados em firewall de
camada de aplicação. Cabe destacar que existem também as variações dos próprios
protocolos quanto a versões e modo de implementação.
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Quadro 2

Lista de protocolos de camada de aplicação.

HTTP
HTTPS

H.323
SIP

RSH
SKINNY

POP3
IMAP4

SSH
MS-SQL

R11
MMS

FTP

SMTP

RPC (Sun)

RTSP

Oracle-SQL

DNS

SNMP
LDAP

DHCP
MGCP

PNM (Real Networks Streaming)
MMS (Microsoft Media Streaming)

Para efeito de desenvolvimento deste trabalho, são abordados quatro
protocolos bem distintos, mas que correspondem às principais aplicações de
Internet, bem como das aplicações que se apresentem em crescente utilização.
4.2.1 Protocolo de aplicação
O protocolo HTTP (Hiper Text Transfer Protocol) é um protocolo de camada
de aplicação definido na RFC 2068. Ele utiliza o padrão de requisições e solicitações
sincronizadas sobre o protocolo TCP/IP, em uma arquitetura clássica de cliente /
servidor.
O estabelecimento de uma sessão HTTP é composto por uma requisição de
um cliente e uma resposta proveniente de um servidor.
Inúmeros são os métodos das requisições, dos quais alguns podem ser
considerados suspeitos para ataques e, portanto, não seguros. O quadro 3 mostra
métodos seguros e não seguros.
Quadro 3

Métodos seguros e inseguros adotados pela Checkpoint

Métodos seguros

Métodos não seguros

Get

Trace

Delete

RPC out datact

Post

RPC in DATA

RPC Connect RPC Connect

Head

Options

Connect

Delete

O firewall de camada de aplicação pode fazer a análise e inspeção do
protocolo HTTP com detalhes não freqüentes em outras aplicações, visto que
consiste no principal protocolo trafegado atualmente na Internet.
Entre os itens que podem ser inspecionados, identifica-se o tamanho em
bytes da URL, do cabeçalho e da mensagem, além do bloqueio a requisições de
cabeçalhos em formato não ASCII.
O protocolo HTTP também é utilizado como mecanismo de transporte por
outras aplicações e tecnologias, como aplicações de mensagens instantâneas (IM) e
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troca de mensagens XML baseado em SOAP. Cabe ressaltar que, apesar da
existência de firewall para inspeção de mensagens XML / SOAP, não faz parte deste
estudo a análise de desempenho dessas implementações.
4.2.2 Protocolo de aplicação FTP
O protocolo File Transfer Protocol – FTP foi definido na RFC 959 e é utilizado
para a transferência de arquivos na Internet entre uma estação cliente e o servidor
que possua o arquivo.
O FTP ocorre de maneira interativa e duas conexões de transporte são
estabelecidas: uma conexão utilizada para interação cliente/servidor denominada
conexão de controle e outra conexão exclusiva para transferência de arquivos
denominada conexão de dados.
A conexão de controle é uma conexão iniciada pelo programa do cliente FTP
com o servidor na porta padrão 21 do protocolo de camada de transporte TCP.
Nessa conexão de controle, são enviados e recebidos os comandos do
protocolo FTP entre cliente e servidor para estabelecer autenticação de usuário,
passagem de parâmetros a serem utilizados na transferência do arquivo, entre
outras funções. O FTP usa o protocolo de Telnet na conexão de controle.
Kligerman (2005) destaca que a conexão de dados é estabelecida para a
transferência de arquivos e que depende como o cliente está operando: no modo
passivo ou ativo.
No modo ativo, a transferência do arquivo ocorre na seguinte seqüência:
- Assim que o cliente já estiver autenticado no servidor por meio da conexão
de controle, ele envia o seu endereço IP e abre a porta TCP que permite receber
conexões;
- O servidor responde com um comando 200 de OK;
- O cliente envia o comando para iniciar a transferência;
- O servidor abre a conexão na porta especificada pelo cliente e envia o
conteúdo do arquivo. A porta dessa conexão é a porta TCP 20.
Depois que o arquivo é transferido, a conexão de dados é encerrada,
enquanto a conexão de controle permanece ativa até a desconexão por parte do
cliente.
A desvantagem do modo ativo é que, se o cliente estiver atrás de um firewall
em uma rede segura, geralmente a conexão a ser estabelecida pelo servidor é
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negada, pois o firewall tende a bloquear portas TCP em conexões de entrada do
lado cliente.
No modo passivo, é possível manter a segurança invertendo o elemento que
inicia o estabelecimento da conexão.
Os passos do modo passivo são:
- Assim que o cliente estiver autenticado no servidor por meio da conexão de
controle, o cliente envia o comando PASV que informa ao servidor que a operação é
em modo passivo;
- O servidor responde com 227 e informa o endereço IP e a porta TCP que
utilizará na conexão;
- O cliente inicia o estabelecimento da conexão para transferência de arquivo
com o endereço IP e com a porta, fornecidos pelo servidor;
- O cliente envia o comando para iniciar a transferência;
- O servidor envia o conteúdo do arquivo na conexão de dados.
Um exemplo da seqüência completa para transferência de arquivo é mostrado
na figura 9.

Figura 9 FTP modo passivo.
As respostas aos comandos do FTP são planejadas para assegurar a
sincronização das requisições e das ações no processo de transferência de arquivo,
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bem como para garantir que o processo do cliente sempre conheça o estado do
servidor. Assim, cada comando deve gerar ao menos uma resposta.
No quadro 4, são apresentadas as prevenções de ataques e os ataques
conhecidos que o firewall bloqueia para o protocolo FTP.
Quadro 4

Proteções de ataque ao FTP.

Camada de Aplicação Proteções
de Ataques bloqueados
/ Apresentação
prevenção de ataque
FTP

• Análise e restrição de • FTP Bounce attack.
comandos

perigosos • Ataques de FTP passivo.

de FTP.

•Ataques em portas de

• Bloqueio de tipos de FTP.
arquivo.
•Camuflagem

•Ataque de alteração de
de diretório.

banner padrão.

• Ataques para atravessar

• Restringe métodos firewall.
não presentes em RFC •Ataques de segmentação
de FTP.

de TCP .

4.2.3 Protocolo de aplicação SIP
O SIP é um protocolo de comunicações padronizado pelo Internet
Engineering Task Force (IETF), definido na RFC 2543 e com grande utilização em
aplicações específicas de Voz sobre IP (VoIP).
O protocolo SIP se posiciona como uma evolução do padrão H.323 e, em
virtude de estar baseado na pilha de protocolos TCP/IP, apresenta características de
flexibilidade e interoperabilidade quando comparado com o protocolo proprietário de
função equivalente, como o Skinny da empresa Cisco.
Segundo a RFC 2543, a função do SIP é criar, modificar e terminar sessões
de telefonia IP, de distribuição de conteúdo e de conferências multimídia.
A comunicação do protocolo ocorre por meio de mensagens de requisições e
de respostas, as quais o firewall identifica para validar e permitir a passagem do
tráfego. Na camada de transporte, o firewall permite o tráfego na porta 5060.
Os conjuntos de comandos de requisições e os de respostas estão agrupados
respectivamente, conforme quadros 5 e 6.
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Quadro 5

Comandos de requisições do SIP.

Comandos de requisições

Descrição

Invite

Convite de um usuário ou serviço para participar
de uma sessão.

ACK

Utilizado com o Invite para confirmar a resposta.

Options

Busca um servidor.

Bye

Desconexão.

Cancel

Cancelamento de uma requisição.

Register

Utilizado pelo cliente para registrar o endereço
junto ao servidor.

Quadro 6

Comandos de respostas do SIP

Comandos de respostas

Descrição

1xx

Requisição recebida para seguir processo.

2xx

Ação recebida com sucesso e aceita.

3xx

Redireção de requisição.

4xx

Requisição do cliente contém erros.

5xx

Falha no servidor.

6xx

Falha global para qualquer servidor.

No quadro 7, apresentam-se as prevenções de ataques e os ataques
conhecidos que o firewall bloqueia para o protocolo SIP.
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Quadro 7

Proteções de ataque ao SIP.

Camada de Aplicação Proteções de prevenção de Ataques
/ Apresentação
ataque
bloqueados
SIP

• Limita número de comandos •
(proteção de DoS).
•

Restringe

serviço

Ataques

de

Buffer Overflow.
de

IM •

baseado em SIP.

Ataques

de

Man-in-the-

• Verifica campos e valores do Middle.
protocolo, como cabeçalho.
• Identificação e restrição de
comando em portas.
• Exige registro de usuário.
• Prevenção contra brechas em
firewall para VoIP.
• Restringe transferência de
arquivos por meio de aplicação
Messenger

System

Network

(MSN).
• Restringe compartilhamento
de aplicação MSN.
• Restringe compartilhamento
de quadro branco na aplicação
MSN.
• Restringe assistência remota
na aplicação MSN.
4.2.4 Protocolo de aplicação RTSP
O protocolo Real Time Streaming Protocol (RTSP) foi definido nas RFC 2326,
2327 e 1889 e é utilizado por muitas aplicações populares de multimídia para
transmitir, em tempo real, áudio ou vídeo de um servidor para um cliente.
4.3 Análise de desempenho
Estudos em desempenho de sistemas firewalls apontam para queda de
desempenho quando se busca maior refinamento na segurança, conforme Chadwick

52

(2000) mostra segundo a figura 10.
Desempenho versus Segurança.

Filtro
de
Conteúdo
Firewall de
Aplicação
Inspeção
de Estados
Filtro de
Pacotes

Figura 10 Segurança x Desempenho.
Na RFC 1636, Braden (1994) descreve que os firewalls de camada de
aplicação também podem afetar diretamente a eficiência, se comparados aos
firewalls de camada de rede, de acordo com os mecanismos específicos em uso.
Também segundo estudos de Arslanagic (2004), uma grande desvantagem
de configurar firewall na camada de aplicação é o impacto negativo do desempenho
do sistema, visto que o tempo de processamento é longo, uma vez que a filtragem é
baseada no protocolo e nos seus conteúdos e não somente no seu cabeçalho como
no filtro de pacotes IP.
4.3.1 Mecanismo de controle de desempenho
Com o propósito de melhorar o desempenho do sistema, alguns firewalls
implementam mecanismos de controle para minimizar os efeitos da inspeção na
camada de aplicação.
Uma técnica utilizada é a compressão para o protocolo HTTP, que reduz o
tamanho do arquivo por meio de algoritmos que eliminam informações redundantes
durante a transmissão dos pacotes.
Sendo assim, quando ocorre elevado tráfego concorrente de aplicações, a
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função de priorização de novos pacotes pode localizar URL e domínios na Internet e
definir o tráfego a ser priorizado.
Também existem, dentro do firewall, mecanismos que alocam recursos
(cache) para, inclusive, melhorar o desempenho na manipulação de regras.
4.4 Conclusão
Neste capítulo, são apresentados o funcionamento, as características dos
firewalls de camada de aplicação e os atuais protocolos suportados. Com o
propósito de aprofundar a metodologia desenvolvida no capítulo 6, alguns protocolos
são descritos.
O próximo capítulo discute os elementos de análise de qualidade de serviço o
que permite gerar impactos no desempenho dos sistemas firewalls.

54

Capítulo 5
5 Qualidade de serviço no desempenho do firewall
A qualidade de serviço nas redes e sistemas de computação distribuídos é
essencial e fundamental para a garantia da entrega dos serviços propostos. Se
considerarmos um sistema bancário no qual ocorrem transferências de valores sobre
a infra-estrutura de sistemas computacionais, certamente não é permitida a
operação em ambiente que não seja plenamente seguro e confiável.
Em seu trabalho, Smetana (2004) menciona que, para garantir a qualidade de
serviço para sistemas de comunicação de voz, é necessário que todos os
equipamentos de rede suportem mecanismos de reserva de banda. Dessa forma, o
firewall pode precisar prover qualidade de serviço para não interferir em
comunicação de voz em rede.
5.1 Elementos de qualidade de serviço
Para que se possam avaliar os impactos de qualidade de serviço sobre os
sistemas firewalls, é necessário identificar os elementos de medida que podem ser
utilizados pelas aplicações.
5.1.1 Throughput1
Hasan (2003) define throughput como o volume de trabalho realizado por
unidade de tempo. O conceito de medição de throughput varia conforme o elemento
que se mede. Exemplos são taxa de transações realizadas por minuto em um banco
de dados ou volume de requisições entre dois computadores por segundo. Para
aplicações HTTP, o throughput corresponde ao número de requisições GET ou
POST por segundo (RPS).
5.1.2 Latência
Para Hasan (2003), a latência ou tempo de resposta mede o intervalo de
tempo entre o início, ou a requisição de alguma ação, e a chegada do resultado.
Segundo Bradner (1991), na RFC 1242, para encaminhamento de bits em
dispositivos, a latência corresponde ao intervalo do tempo que começa quando a
borda de subida do primeiro bit do frame de entrada alcança a porta de entrada, até

1

Considere Throughput como vazão
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quando a borda de subida do primeiro bit do frame de saída esteja na porta de
saída.
Como a latência corresponde ao intervalo de tempo, a unidade de medida é
dada em segundos seguindo o Sistema Internacional (SI). Para a definição de
intervalo de tempo, é preciso identificar os eventos de início e de fim, para que se
possa começar e terminar a medição.
Para medições de latência de aplicações de tráfego HTTP, existem medidas
específicas:
- TTFB Tempo do Primeiro Byte: intervalo de tempo entre a requisição de uma
página e o recebimento do primeiro byte de resposta.
De acordo com Hasan (2003), o TTFB pode ser afetado pela latência de
dispositivos de rede e pelo tamanho em bytes da página acessada.
- TTLB Tempo do Último Byte: intervalo de tempo entre o envio de uma
requisição de uma página e o recebimento do último byte de resposta.
A latência indica o intervalo de tempo entre a entrada de uma mensagem no
dispositivo e sua correspondente saída ou início de um efeito causado.
A latência pode ser dividida em três grupos:
- Latência de rede: causada por dispositivos de rede (switch) entre o gerador
e o firewall e também entre o firewall e o receptor;
- Latência de aplicações: causada pelo tempo de resposta do servidor da
aplicação, entre o recebimento de requisição e o envio da resposta;
- Latência do firewall: latência causada pelo firewall para encaminhar o tráfego
de rede.
Considerando os grupos de latência, tem-se:
R1, R2, R3 e R4: Latência de rede;
ΣR= somatória de R1, R2, R3 e R4;
F1 e F2: Latência do firewall;
ΣF= somatória de F1 e F2;
A1: Latência da Aplicação;
ΣL: Latência total;
ΣL = ΣR + ΣF + A1;
ΣF = ΣL - ΣR + A1.
Na figura 11, os componentes da latência entre o gerador e receptor com a
presença do firewall são posicionados para melhor compreensão.
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Controle de Latência
Gerador de
Tráfego

R1
R4

F1

Rede

Firewall

R2

Rede

F2

R3

Receptor
de Tráfego
A1

Figura 11 Controle de latência com firewall.
Para que seja identificada a latência do firewall, deve-se primeiramente
identificar a latência sem a presença do firewall. Nesse caso, não são obtidos os
valores de R2 e R3. Portanto, os componentes da latência sem o firewall são vistos
na figura 12.

Figura 12 Controle de latência sem firewall.
Para Smetana (2004), garantir o baixo atraso é fundamental para o sucesso
de comunicações bidirecionais e interativas entre pessoas. Smetana (2004) também
ressalta em seu trabalho que um round-trip time (RTT) acima de 300ms já começa a
dificultar comunicações com essas características, porque, para se dar seqüência a
uma conversa, é preciso haver a confirmação do ouvinte.
De acordo com estudo apresentado por Menascé (2002), o tempo de resposta
de um sistema, com aplicação Web utilizando o protocolo HTTP, cresce linearmente
com o aumento do número de requisições concorrentes.
5.1.3 Jitter
Jitter é diferença entre o maior e o menor valor da latência, ou seja, indica a
variação da latência.
Smetana (2004) descreve que, em comunicações de áudio implementadas
em sistema de conferência, a influência do jitter na decodificação e reconstrução do
sinal só é sentida se o pacote chegar após o instante em que deveria ser
reproduzido.
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Vasco (2004) afirma que um jitter elevado produz uma recepção não regular
de pacotes de dados, inviabilizando uma conversa normal que espera uma sucessão
de pacotes a um ritmo constante.
De acordo com [Byres], os conceitos anteriores podem ser resumidos no quadro 8.
Quadro 8 Resumo de elementos de QoS.
Elemento de QoS
Variáveis medidas
Throughput

Variáveis Independentes

Taxa de mensagens sem a Tamanho da mensagem;
perda de nenhuma.

Tipo da mensagem;
Taxa da mensagem.

Latência

Intervalo de tempo entre a Tamanho da mensagem;
mensagem recebida e a Tipo da mensagem;
saída.

Taxa da mensagem.

Intervalo de tempo entre a Tamanho da mensagem;

Jitter

mensagem recebida e o Tipo da mensagem;
evento ocorrido.

Taxa da mensagem.

5.1.4 Requisição
A requisição, também denominada transação, corresponde a uma solicitação
dentro de um respectivo protocolo. Para se completar uma determinada requisição,
diversos comandos internos podem ser necessários, assim como inúmeras sessões,
conexões, pacotes, frames e bits, de acordo com protocolo utilizado.
5.1.4.1 Requisição simultânea
A requisição simultânea define a quantidade de requisições ou transações
ativas num determinado instante de tempo. É fundamental avaliar a capacidade de
requisições simultâneas no firewall como elemento de desempenho.
5.1.4.2 Requisição perdida
Na geração das requisições por meio dos respectivos comandos internos dos
protocolos, algumas podem falhar e conseqüentemente não prover o serviço para o
usuário. Logo, o percentual de requisições realizadas com sucesso ou com falha são
elementos de análise da qualidade de serviço fornecido pelo firewall para os
protocolos suportados.
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5.1.5 Conexão
Na RFC 2647, Newman (1999) define conexão como os estados no qual dois
equipamentos aceitam trocar dados usando um protocolo conhecido.
5.1.5.1 Conexão simultânea
A conexão simultânea define a quantidade de conexões ativas num
determinado instante de tempo.
5.1.5.2 Conexão perdida
No

estabelecimento

de

conexões,

algumas

podem

falhar

e

conseqüentemente não permitir que uma requisição seja atendida. Logo, as
conexões estabelecidas com sucesso ou com falha são elementos de análise da
qualidade de serviço fornecido pelo firewall para os protocolos suportados.
5.2 Impactos da qualidade de serviço em sistemas de voz sobre IP
Quando tratamos aplicações de rede que envolve a expressão tempo real, tal
fato implica que o tráfego apresenta requisitos com relação ao tempo e que precisam
ser controlados para não afetar a entrega dos serviços.
Quando se transmite tráfego de tempo real (voz, vídeo) sobre uma rede de
pacotes, é necessário atender alguns requisitos:
• Bit rate mínimo e /ou constante;
• Baixo atraso;
• Baixa variação do atraso;
• Baixa perda de pacotes.
Em seu trabalho, Smetana (2004) declara que, dependendo do codificador de
áudio utilizado, uma perda de 5% nos pacotes já é suficiente para prejudicar
sensivelmente a inteligibilidade do sinal reconstruído.
Segundo recomendação G.114 da Internacional Union of Telecomunication,
os seguintes parâmetros de qualidade devem ser respeitados:
• A latência deve ser menor ou igual a 150 milissegundos em um único sentido;
• A variação da latência (jitter) deve ser menor ou igual a 30 ms;
• A quantidade de pacotes perdidos deve ser menor ou igual a 1%;
• A largura de banda disponível deve ser entre 17 e 106 Kbps.
Considerando que todos os elementos de rede, exceto os firewalls existentes,
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apresentem comportamento ideal, isto é, não gerem nenhum impacto, pode-se
deduzir que a somatória de impactos na qualidade de serviço de todos os firewalls
não deve ser superior aos números apresentados pela recomendação G.114.
Considerando que, para uma comunicação de VoIP em que exista apenas um
firewall para ser atravessado, percebe-se que, para o pior caso, o desempenho do
firewall não pode gerar impacto superior aos parâmetros indicados anteriormente.
Riabov (2004) destaca que muitas aplicações de tempo real que incluem
vídeo sobre Internet e videoconferência requerem alta taxa de transferência e baixa
latência em sistemas disseminados.
De acordo com resultados apresentados por Vasco (2004), um nível elevado
de carga numa rede sem diferenciação de tráfego não permite usar de modo
confiável VoIP.
Segundo Roedig (2005), atualmente existem disponíveis métodos apropriados
e ferramentas para análise de desempenho de arquitetura de firewall multimídia.
5.3 Conclusão
Neste capítulo, são estudados os elementos que interferem na qualidade de
serviço dos sistemas firewalls, para que o capítulo subseqüente aponte os recursos
necessários para apresentar a metodologia de desempenho.
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Capítulo 6
6 Metodologia
A metodologia pode ser entendida como um conjunto de meios, mecanismos,
ferramentas e melhores práticas que permitem uma análise padronizada do que se
pretende avaliar.
O modelo de análise deve ser baseado em parâmetros semelhantes e muito
bem identificados, para preservar os recursos de cada dispositivo sob níveis de
desempenho equivalentes. Atingir índices de desempenho equivalentes corresponde
a acrescentar recursos computacionais de hardware e software nos dispositivos até
que os principais parâmetros de avaliação estejam compatíveis.
A utilização de base de referência (baseline) se aplica na identificação de uma
referência de análise sob indicadores constantes. A avaliação de outras plataformas
é possível comparada com a referenciada nessa base. Assim, a base de referência
se torna indispensável para comparar a evolução de um novo equipamento ao longo
do tempo. Os parâmetros que compõem a base de referência devem ser explorados
cuidadosamente para permitir a coleta dessas informações em qualquer dispositivo
semelhante a ser analisado.
Para o caso particular de firewall, a criação de uma base de referência deve
ser motivada em um equipamento definido e sob condições possíveis de teste.
Como o escopo é identificar um dispositivo capaz de se compatibilizar com outros
dispositivos, então é conveniente que a base de referência seja elaborada a partir de
um modelo existente e com características básicas que podem ser encontradas nos
demais firewalls.
Uma vez escolhido o equipamento, devem definir-se as principais condições
de análise de teste, como protocolo, tipo de política de tráfego (aceite ou descarte de
mensagens), número de regras, tamanho da mensagem (payload), tipos de filtros
(formato das regras e filtros criados).
6.1 Modelo proposto
O modelo proposto corresponde aos procedimentos de geração e recepção
de tráfego, no protocolo analisado, para a geração da base de referência e,
posteriormente, para a inserção do firewall. Inicialmente a base de referência pode
ser obtida com a ausência do firewall, ou apenas com a presença de elemento
roteador que implemente somente até a camada de rede do modelo OSI. A
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diferença entre os elementos medidos com a presença do firewall de camada de
aplicação e da base de referência identifica os impactos gerados pelo firewall de
camada de aplicação.
Para permitir que o tráfego das mensagens das aplicações estudadas sejam
processados e interpretadas pelo firewall, é necessário que exista uma regra que
permita a passagem nas camadas inferiores do modelo OSI.
6.2 Variáveis de controle
Para identificar o correto desempenho dos sistemas firewalls avaliados, é
fundamental definir critérios equivalentes que impliquem os mesmos efeitos
funcionais. Tais critérios se constituem de regras ou mecanismos presentes em
todos os firewalls avaliados e que certamente são implementados com as devidas
particularidades de cada produto de firewall.
As regras podem ser categorizadas pela distribuição entre as camadas e
dentro das camadas por funcionalidades e tipos de tráfego. Devem ser observadas
também a seqüência de aplicação e a quantidade das regras para produzir o mesmo
efeito funcional dentro do firewall.
Para os firewalls avaliados, deve-se criar regra inicial de camada de rede e de
transporte com acesso permitido, em ambos os sentidos de tráfego no protocolo, sob
análise de desempenho.
Para a camada de aplicação, é condição mínima que o firewall efetivamente
analise o protocolo em conformidade com as respectivas RFCs disponíveis. A partir
desse ponto, outras regras ou mecanismos podem ser criados desde que possam
ser implementados em todos os firewalls avaliados, tais como verificação de código
malicioso, tamanho máximo de cabeçalho, comprimento máximo de URL, gravação
de registros (log) e restrição de métodos de acesso ao protocolo. Somente para o
protocolo HTTP foi utilizada regra até verificação de código malicioso, enquanto os
demais protocolos mantiveram as regras básicas.
6.2.1 Tamanho da mensagem
Para a realização dos testes com os protocolos HTTP e FTP, foi definido um
arquivo-padrão com tamanho de 5Kb no formato XML. O arquivo é apresentado na
seção de anexos deste trabalho. Outros tamanhos de arquivos foram criados a partir
do arquivo-padrão para análise do comportamento do sistema. Foram definidos
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arquivos com tamanhos de 10Kb, 50Kb, 100Kb, 500Kb, 1Mb, 2Mb e 10Mb, em que a
nomenclatura segue o nome “conversa”, seguido do tamanho do arquivo.
6.2 Modelo de carga
As tarefas relacionadas aos testes de desempenho incluem um conjunto de
testes sob condições particulares e que diferem de outros testes. Assim, é
conveniente identificar alguns testes possíveis para alcançar os limites de cada um.
Podem-se citar teste de desempenho, teste de estresse e teste de carga.
Tais testes necessitam de uma definição da carga de trabalho como parte deles.
Podem ocorrer testes sem carga, com carga mínima, normal, acima do normal ou
ainda com carga elevada (carga extrema).
Nos testes de estresse, são usadas cargas extremas com o objetivo de
encontrar a interrupção do funcionamento do sistema testado ou os eventuais
gargalos. Nesse caso, são identificados falhas e erros sob as condições de estresse
como dados corrompidos, estouro de áreas de armazenamento (buffers),
instabilidade do sistema, entre outros.
Os testes de desempenho utilizam cargas normais para garantir o nível das
características

de

desempenho

como

tempos

de

resposta,

tempos

de

processamento das requisições e confiabilidade operacional. Assim, são avaliados
os desempenhos das características dos elementos sob testes.
Os testes de carga verificam o comportamento do desempenho dos
dispositivos testados sob as variações das condições operacionais, como número de
usuários / requisições, número de regras, tamanho das mensagens.

Figura 13 Modelo de carga.
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O modelo de carga adotado é apresentado na figura 13. Os períodos de
tempo T1, T2, T3 e T4 correspondem às fases em que ocorre o teste:
• T1: período inicial com a carga dos parâmetros;
• T2: período inicial de testes, partindo do zero até o limite máximo de carga
previsto no teste;
• T3: período de teste sob as condições previstas de carga;
• T4: período de desconexão das requisições e encerramento dos testes.
6.3 Cenário do laboratório
Os dispositivos de rede foram interligados em ambiente independente e
isolado para não sofrerem nenhum tipo de interferência e permitirem maior controle
das variáveis envolvidas. A ilustração da figura 14 mostra parte do laboratório onde
foram realizados os testes de desempenho de firewall.

Figura 14 Ilustração do laboratório.
Na figura 15, mostra-se o diagrama lógico do laboratório, onde, nas laterais,
encontra-se o gerador e receptor de tráfego integrado aos elementos de medidas, ao
centro, está o firewall a ser analisado e, nas suas bordas, incluem-se os switchs de
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interligação com a console de gerenciamento.

Figura 15 Diagrama lógico do laboratório.
Na figura 16, há o equivalente à mesma distribuição dos elementos da figura
anterior, porém com os dispositivos que implementam o modelo lógico.
Variáveis de
controle
Variáveis Medidas
Gerador de
Tráfego

Receptor de
Tráfego
Switch

Switch

Firewall de Camada
de Aplicação

Console de
Gerenciamento

Medidor de Tráfego

Figura 16 Elementos físicos do laboratório.
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6.3.2 Elemento firewall
Neste

dispositivo,

estão

presentes

os

componentes

de

análise

de

desempenho deste trabalho. O equipamento de hardware se mantém constante para
não afetar os resultados obtidos e permitir a comparação dos resultados entre os
softwares de firewall avaliados. Os inventários de hardware e software de firewall
utilizados são identificados no quadro 9.
Quadro 9 Inventário do firewall.
Computador Dielbold Procomp;
Processador: Pentium IV 3,06 GHZ;
Hardware

Memória: 512 Mb / Disco Rígido: 40Gb – SATA;
Barramento PCI de 32 bits com memória de 266 MHz;
Arquivo de paginação para sistema operacional Windows
2003: Pagefile.sys com 737.280 K bytes.
• Windows 2003 Server Enterprise Edition Service Pack1
- Firewall 1 e 2;
- Implementação de Roteador;

Softwares instalados de
modo independente

Routing and Remote Access (RRAS);
Version: 5.2.0000.0.
• Linux Red Hat 9.0
- Firewall 3, compilado diretamente com

sistema

operacional Linux;
- Firewall 4.
• On board
Sis 900 PCI fast ethernet adapter;
Fabricante: SIS;
Versão do driver: 1.15.0.0.
• Adicional
Interfaces

3Com Etherlink XL 10/100 PCI for complete PC
Management NIC (3C905C-TX);
Fabricante: 3Com;
Versão do driver: 4.25.0.0;
Suporte 802.1p: Desabilitado;
Controle de fluxo: Habilitado.
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Cabe ressaltar que os firewalls denominados 1, 2, 3 e 4 são produtos
disponíveis no mercado e identificados no anexo C desse trabalho.
6.3.3 Elemento de geração de tráfego
O elemento em questão é o mais crítico para a realização dos testes, visto
que são exigidas condições de grandes quantidades de usuários em conexões
independentes por meio de geração de requisições de aplicações.
Duas alternativas foram seguidas para a obtenção de ferramenta de geração
de tráfego, sendo que a primeira se fez com o desenvolvimento de ferramenta
própria, e a segunda, com a utilização de instrumentação em equipamento dedicado.
6.3.3.1 Gerador e receptor de tráfego por software
Foram desenvolvidos dois softwares em linguagem de programação Delphi
para a geração de uma conexão, para a aplicação de FTP e HTTP. Os detalhes do
código fonte da aplicação FTP são apresentados em anexo deste trabalho.
O aplicativo FTP consiste em um cliente FTP que apresenta a configuração
inicial para a passagem de parâmetros de usuário, senha e servidor de FTP. O
aplicativo também contém facilidade para a definição de horário de início e de fim
dos testes e do servidor de FTP. Para o servidor de FTP, foi utilizado um servidor
Intel com Windows 2003 Server e Servidor Internet Information Server 6.0 (IIS).
Para o disparo de várias conexões, foi utilizado um arquivo bat para a carga
inicial dos clientes FTP. Ao executar o arquivo bat, denominado

teste.bat,

anteriormente ao horário previsto de geração de tráfego de FTP, todos os processos
iniciados foram carregados na memória e criados os respectivos arquivos de log
para o registro dos tempos da conexão FTP.
Os testes foram realizados com 100 aplicações para início e término no
mesmo horário, porém ao atingir o horário de início de geração de conexões FTP, as
conexões passaram a ser geradas conforme a capacidade do equipamento em vez
de ocorrerem no horário previsto para início. Percebeu-se também que, mesmo após
o horário previsto para término do teste, muitos processos ainda estavam ativos em
memória,

visto

que

as

desconexões

não

conseguiram

ser

encerradas

simultaneamente.
Quanto à gravação de log de registros de início e término das operações, o
disco de tecnologia padrão IDE apresenta tempo de acesso da ordem de
milissegundos o que compromete os resultados.
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Outro problema encontrado é o sincronismo de relógio entre cliente e servidor
de FTP, pois para a perfeita coleta de tempos os relógios devem estar
sincronizados. Foram utilizadas ferramentas de sincronismo de relógio global, mas a
precisão alcança o máximo de milissegundos, o que não garante alta precisão e
sincronismo entre gerador e receptor de tráfego.
Conclui-se que para o teste de centenas de computadores em apenas um,
será necessário um dispositivo dedicado e customizado por meio de hardware com
alta capacidade e alto desempenho de processamento, memória, disco, elemento de
entrada e saída, além de que eles devem estar interligados por rede de alta
velocidade com sincronismo de relógio para que se apresentem resultados não
distorcidos.
6.3.3.2 Gerador e receptor de tráfego por instrumentação
Com o intuito de atingir resultados confiáveis e com menor distorção, foi
pesquisado instrumento desenvolvido especialmente para realizar o teste de tráfego
de protocolos de camada de aplicação.
O equipamento do fabricante Spirent apresenta módulos dedicados de
geração e recepção de tráfego de protocolos de camada de aplicações sob um único
equipamento de controle, denominado Abacus, que permite o correto sincronismo de
tempo a partir de clock de relógio único.
Tanto o gerador (Avalanche) quanto o receptor (Reflector) suportam elevado
número de conexões sem apresentarem distorções de valores coletados. A versão
utilizada do Avalanche foi 7.50 build 41452, número de série do equipamento
N06011707 Rev A1 e com placa LAN 3321A, sendo 02 portas 10/100/1000 Mb/s,
com portas padrão Ethernet, com cabo de cobre e fibra óptica.
Um equipamento similar também foi utilizado no trabalho de Melara (2003), e
o fabricante participou da elaboração da RFC 3511.
6.3.4 Elemento de medição
A medição dos parâmetros foi realizada, integrada ao equipamento de
geração e recepção de tráfego para tornar confiáveis os resultados obtidos.
6.3.5 Dispositivo de interligação de elementos
Para permitir a criação de redes isoladas, sendo uma interna e outra externa,
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foram utilizados dois switch do fabricante Encore, modelo ENH908-NWY, com 8
portas padrão Ethernet de 10/100 Mbits/s.
6.3.6 Plano de endereçamento IP
No cenário do laboratório sem o elemento firewall, no quadro 10, indicam-se
os endereços IP configurados.
Quadro 10 Endereçamento IP sem o firewall.
Elemento

Endereço IP

Console do Gerador.

192.168.0.11

Console do Receptor.

192.168.0.12

Estação de gerenciamento do firewall e do

192.168.0.21

gerador e receptor de tráfego.
Console de gerenciamento de VoIP.

192.168.0.15

Gerador e Receptor de SIP Placa 1.

192.168.0.26

Gerador e Receptor de SIP Placa 2.

192.168.0.25

Gerador de tráfego.

192.168.0.101

Receptor de tráfego.

192.168.0.30

No cenário do laboratório com o elemento firewall, no quadro 11, indicam-se
os endereços IP configurados.
Quadro 11 Endereçamento IP com o firewall.
Elemento

Endereço IP

Console do Gerador.
Firewall

192.168.0.11
Rede interna.

192.168.0.100

Rede externa.

200.171.209.32

Console do Receptor.

200.171.209.12

Estação de gerenciamento do firewall e do

192.168.0.21

gerador e receptor de tráfego.
Console de gerenciamento de VoIP.

192.168.0.15

Gerador de SIP Placa 2.

192.168.0.25

Receptor de SIP Placa 1.

200.171.209.26

Gerador de tráfego.

192.168.0.101

Receptor de tráfego.

192.168.0.30
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6.4 Metodologia para protocolo HTTP
A metodologia do protocolo HTTP apresenta as condições, parâmetros de
teste e parâmetros medidos.
6.4.1 Parâmetros de teste
Os testes de tráfego HTTP foram realizados com definições da camada de
transporte para o tamanho máximo do segmento em 1480 bytes, janela de resposta
com 32768 bytes e habilitado controle de congestionamento.
O protocolo foi ativado com HTTP 1.1 persistente e volume de 50 requisições
por conexão.
O método de acesso ao protocolo HTTP utilizou o formato padrão de
requisição GET http://192.168.0.100/index.html, no qual index.html é o nome de
arquivo com tamanho variável pré-definido.
6.4.1.1 Período de teste
Como o período de tempo para a realização de um teste experimental deve
ser igual ou maior que o período de tempo necessário para a geração inicial do
tráfego desejado, adotou-se o período adotado de 300 segundos com a carga total
prevista. Os valores T1, T2, T3 e T4 utilizados no modelo de carga foram
respectivamente 5,19,324 e 330.
6.4.1.2 Tamanho de arquivos
Devem ser adotados tamanhos múltiplos de arquivos com o propósito de
avaliar os possíveis impactos na aplicação.
Os tamanhos de arquivos são 10Kbytes, 50Kbytes, 100Kbytes, 500Kbytes,
1Mbytes, 2Mbytes e 10Mbytes.
6.4.1.3 Quantidade de regras de camada de aplicação no firewall
Durante a fase de teste de tráfego, foram mantidas as regras definidas na
metodologia.
6.4.2 Parâmetros medidos
Para efetuar a análise de desempenho do firewall para o protocolo de
aplicação HTTP, alguns parâmetros ou variáveis devem ser medidos.
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6.4.2.1 Número total de requisições de HTTP
Esse parâmetro corresponde ao número total de requisições de HTTP que
ocorreram durante o período de teste. A unidade de medida é dada por número de
requisições.
6.4.2.2 Número total de requisições com sucesso de HTTP
Esse parâmetro corresponde ao número total de requisições de HTTP
ocorridas com sucesso durante o período de teste. A unidade de medida é dada por
número de requisições.
6.4.2.3 Número total de requisições com falha de HTTP
Esse parâmetro corresponde ao número total de requisições de HTTP
ocorridas com falha durante o período de teste. A unidade de medida é dada por
número de requisições.
6.4.2.4 Número total de requisições de HTTP por conexão
Esse parâmetro corresponde ao número total de requisições de HTTP que
ocorreram dentro da mesma conexão TCP durante o período de teste. A unidade de
medida é dada por número de requisições por conexão.
6.4.2.5 Tempo mínimo de transferência do primeiro byte de HTTP
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo para o fluxo de requisição
de HTTP atravessar o firewall, alcançando o destino. A unidade de medida é dada
por segundos.
6.5 Metodologia para protocolo FTP
Pelo fato de cada protocolo apresentar as suas características e
funcionalidades, é necessário elaborar uma metodologia própria capaz de analisar o
desempenho do firewall para o protocolo.
6.5.1Parâmetros de teste
Os parâmetros visam identificar as condições de teste para o protocolo FTP.
O método de acesso ao protocolo FTP utilizou o formato padrão de requisição
ftp://192.168.0.100/ index.html, em que index.html é o nome de arquivo com
tamanho variável pré-definido.
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6.5.1.1 Período de teste
Como o período de tempo para a realização de um teste experimental deve
ser igual ou maior que o período de tempo necessário para a geração inicial do
tráfego desejado, o período adotado foi de 36 segundos. Os valores T1, T2, T3 e T4
utilizados no modelo de carga foram respectivamente 5, 19, 60 e 66.
6.5.1.3 Tamanho de arquivos
Devem ser adotados tamanhos múltiplos de arquivos com o propósito de
avaliar os possíveis impactos na aplicação.
Os tamanhos de arquivos são 10Kbytes, 50Kbytes, 100Kbytes, 500Kbytes,
1Mbytes, 2Mbytes e 10Mbytes.
6.5.1.3 Quantidade de regras de camada de aplicação no firewall
Durante a fase inicial de teste de tráfego, foram mantidas as regras
existentes.
6.5.2 Parâmetros medidos
Para efetuar a análise de desempenho do firewall para o protocolo de
aplicação FTP, alguns parâmetros devem ser medidos.
6.5.2.1 Número total de sessões de FTP
Esse parâmetro corresponde ao número total das sessões do FTP que
ocorrem durante o período de teste. A unidade de medida é dada por número de
sessões.
6.5.2.2 Número total de dados de FTP transferidos
Esse parâmetro corresponde ao número total dos bytes de dados do FTP
transferidos durante o período de teste. A unidade de medida é dada por kilobytes.
6.5.2.3 Taxa de transferência de arquivo do FTP mínima/máxima/média
Esse parâmetro corresponde ao número de arquivos transferidos por
segundo. A unidade de medida é dada por arquivos por segundos.
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6.5.2.4 Tempo médio de estabelecimento da conexão de controle do FTP
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo médio para que todas as
sessões do FTP estabeleçam uma conexão de controle. A unidade de medida é
dada em segundos.
6.5.2.5 Tempo médio de login do FTP
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo médio para que todas as
sessões do FTP efetuem o processo de autenticação. A unidade de medida é dada
em segundos.
6.5.2.6 Tempo médio do estabelecimento da conexão de dados do FTP
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo médio para estabelecer
uma conexão de dados entre o cliente e o servidor. A unidade de medida é dada em
segundos.
6.5.2.7 Tempo médio do FTP emitir um comando de RETR
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo médio para que o servidor
emita um comando de RETR para a transferência do arquivo. A unidade de medida
é dada em segundos.
6.5.2.8 Número total de conexões de controle do FTP
Esse parâmetro corresponde ao número total das conexões de controle
criadas durante o teste. A unidade de medida é dada pelo total de conexões de
controle por segundo.
6.5.2.9 Número total de conexões de dados do FTP
Esse parâmetro corresponde ao número total das conexões de dados criadas
durante o teste. A unidade de medida é dada pelo total de conexões de dados por
segundo.
6.6 Metodologia para protocolo RTSP
Para o protocolo RSTP, são descritos, a seguir, os parâmetros de testes que
permitem avaliar o comportamento e analisar o desempenho do firewall.
6.6.1 Parâmetros de testes
Os parâmetros visam identificar as condições de teste para o protocolo RTSP.
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O método de acesso ao protocolo RTSP segue o formato padrão de
requisição rtsp://192.168.0.100 /filme.mov, no qual filme.mov é o nome de arquivo,
com tamanho variável predefinido.
6.6.1.1 Período de teste
Como o período de tempo para a realização de um teste experimental deve
ser igual ou maior que o período de tempo necessário para a geração inicial do
tráfego desejado, o período adotado foi de 300 segundos. Os valores T1, T2, T3 e
T4 utilizados no modelo carga foram respectivamente 5, 19, 324 e 330.
6.6.1.2 Tamanho de arquivos
Devem ser adotados tamanhos múltiplos de arquivos com o propósito de
avaliar os possíveis impactos na aplicação.
Os tamanhos de arquivos são 10Kbytes, 100Kbytes, 500Kbytes, 1Mbytes,
2Mbytes e 10Mbytes.
6.6.2 Parâmetros medidos
Para efetuar a análise de desempenho do firewall, para o protocolo de
aplicação RTSP, alguns parâmetros devem ser medidos.
6.6.2.1 Tempo mínimo, médio e máximo do fluxo de dados
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo mínimo, médio e máximo,
em segundos, para o fluxo de dados atravessar o firewall, alcançando o destino.
6.6.2.2 Número de fluxos de dados de pacotes perdidos
Esse parâmetro corresponde ao número de pacotes perdidos que ocorrem
durante a transmissão do fluxo de dados. Podem ser classificados nas seguintes
categorias:
•

0%;

•

Entre 0 e 0.1%;

•

Entre 0.1 e 0.5%;

•

Entre 0.5 e 2%;

•

Entre 2 e 5%;

•

Maior que 5%.
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6.6.2.3 Total de dados recebidos
Esse parâmetro corresponde ao número total de dados recebidos durante a
transmissão. A unidade de medida é dada por bytes.
6.6.2.4 Média de dados recebidos por fluxo de dados
Esse parâmetro corresponde ao número médio de dados recebidos durante a
transmissão. A unidade de medida é dada por bytes.
6.6.2.5 Média de largura de banda usada por fluxo de dados
Esse parâmetro corresponde ao nível médio da largura de banda que ocorre o
fluxo de dados. A unidade de medida é dada por kilobytes por segundo.
6.6.2.6 Total de pacotes recebidos
Esse parâmetro corresponde ao número total dos pacotes recebidos durante
a transmissão.
6.6.2.7 Média de pacotes recebidos por fluxo de dados
Esse parâmetro corresponde ao número médio de pacotes recebidos durante
a transmissão.
6.6.2.8 Total de pacotes com erro
Esse parâmetro corresponde ao número total dos pacotes com erro recebidos
durante a transmissão.
6.6.2.9 Total de pacotes perdidos
Esse parâmetro corresponde ao número total de pacotes perdidos durante a
transmissão.
6.7 Metodologia para protocolo SIP
Para o protocolo SIP, são descritos, a seguir, os parâmetros de testes que
permitem avaliar o comportamento e analisar o desempenho do firewall.
6.7.1 Parâmetros de testes
Os parâmetros visam identificar as condições de teste para o protocolo SIP.
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6.7.1.1 Quantidade de chamadas amostradas
Esse parâmetro corresponde à quantidade de chamadas coletadas para a
geração dos resultados medidos mínimo, médio e máximo. Foi adotada a quantidade
de aproximadamente 2000 chamadas coletadas.
6.7.1.2 Quantidade de chamadas simultâneas
Esse parâmetro corresponde ao volume de chamadas simultâneas realizadas.
As medições somente têm validade com o início de chamadas em cada canal de
comunicação. Adotados os volumes de 1, 50, 100 e 150 chamadas simultâneas.
6.7.1.2 Período de tempo de conversação
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo de duração da
conversação após o estabelecimento da chamada. Adotado o período de tempo de 1
segundo.
6.7.2 Parâmetros medidos
Para efetuar a análise de desempenho do firewall, para o protocolo de
aplicação SIP, alguns parâmetros devem ser medidos.
6.7.2.1 Tempo de resposta
Esse parâmetro corresponde ao período de tempo em que uma entidade de
geração e recepção de tráfego transmite uma mensagem “invite” e recebe a última
resposta de informação de requisição registrada e que é apresentada no fim de cada
chamada somente se houver uma ou mais respostas. A unidade de medida é dada
em segundos.
6.7.2.2 Estabelecimento da chamada
O estabelecimento da chamada é somente aplicável para tipos de circuito de
VoIP. Corresponde ao período de tempo em que uma entidade de geração e
recepção de tráfego transmite uma mensagem “Invite” e recebe uma resposta de
aprovação (200 – OK), apresentada no fim de cada chamada. A medida é feita
automaticamente cada vez que um canal faz uma ação de aguardar uma resposta.
A unidade de medida é dada em segundos.
6.7.2.3 Desconexão
A desconexão corresponde ao período de tempo para a realização do
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encerramento da chamada. É também conhecido como período de tear down,
quando a sinalização requerida encerra a chamada estabelecida. A unidade de
medida é dada em segundos.
6.8 Conclusão
Neste capítulo é apresentada a metodologia para análise de desempenho de
firewall de camada de aplicação para os protocolos HTTP, FTP, RTSP e SIP,
incluindo o cenário proposto do laboratório e a descrição dos seus elementos.
A partir da metodologia de desempenho definida e do cenário do laboratório
montado, é possível realizar os testes e coletar os resultados, atividades estas que
são apresentadas no próximo capítulo.
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Capítulo 7
7 Resultados
Por meio da metodologia apresentada no capítulo anterior, foi implementado o
laboratório para a realização das coletas experimentais.
Com o propósito de garantir que o modelo de carga normal adotado foi
observado durante a realização dos testes de desempenho, na figura 17, são
mostradas as condições de carga do hardware do firewall dos elementos de
processador, memória e interfaces de rede.

Figura 17 Condições de carga normal para o hardware do firewall.
De acordo com a proposta desse trabalho, foram realizados testes de tráfego
com os protocolos HTTP, FTP, SIP e RTSP, utilizando até quatro sistemas firewalls
distintos, como também testes de base de referência, sem o uso de firewall e com a
presença de simples roteador.
Todos os resultados numéricos são apresentados no anexo A deste trabalho.
7.1 Resultados com protocolo HTTP
Inicialmente foram realizados testes de tráfego, com a variação da quantidade
de usuários, com o propósito de identificar o comportamento do firewall.
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A figura 18 ilustra o volume total de tráfego HTTP nos quatro firewalls, com o
roteador e sem o firewall. O firewall 2 apresentou o pior desempenho. Em virtude
das grandes diferenças medidas, optou-se por escala logarítmica no eixo das
requisições HTTP.
Volume total de requisições HTTP

Requisições HTTP

10.000.000

1.000.000

100.000

10.000
1

10

50

100

150

Firewall 1

Usuários
Firewall 2

Firewall 3

Firewall 4

Router

Sem FW

Figura 18 Volume total de requisições HTTP com variação de usuários.
Na figura 19, apresenta-se apenas o impacto dos firewalls 1, 2, 3 e 4, no
volume total de requisições HTTP, já descontado o volume das requisições com a
utilização do roteador.
Impacto do Firewall no volume total de
requisições

Volume de Requisições HTTP

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1

10

50

100

150

Usuários
Firewall 1

Firewall 2

Firewall 3

Firewall 4

Figura 19 Impacto do firewall no volume total de requisições HTTP.
Considerando as requisições por segundo, verifica-se, na figura 20, que o
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firewall 3 apresentou menor impacto.
Impacto do Firewall em requisições por segundo

Requisições / seg

8.000

6.000

4.000

2.000

1

10

Firewall 1

50
Usuários

Firewall 2

100

Firewall 3

150

Firewall 4

Figura 20 Impacto do firewall nas requisições HTTP por segundo.
Apesar dos resultados anteriores indicarem reduções no volume de
requisições com a inserção do firewall, o percentual de sucesso nas requisições,
mostrado na figura 21, é próximo de 100%. Tal resultado indica que cada firewall
pode suportar demandas de cargas diferentes, entretanto, sem afetar a qualidade de
serviço.
% Requisições com sucesso
100

% Sucesso

99,9
99,8
99,7
99,6

Firewall1

10

50

Firewall 2

100

150

Firewall 3

Firewall 2

1

Firewall1

99,4

Firewall 3
Firewall 4
Router

99,5

Firewall 4

Router

Figura 21 % Requisições HTTP com sucesso com variação de usuários.
Quanto ao tempo de acesso médio às requisições HTTP, o firewall 4 resultou
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no pior desempenho, conforme indicado na figura 22. Cabe observar o
comportamento do roteador que apresentou tendência de queda de desempenho, a
ponto de interceptar a curva do firewall 3.

Tempo médio de acesso (ms)

Tempo de acesso médio (ms)

100

1
1

10

50

100

150

Usuários
Sem FW

Firewall 4

Firewall 3

Firewall 2

Firewall 1

Router

Figura 22 Tempo de acesso médio com variação de usuários.
O tempo de acesso máximo às requisições HTTP é indicado na figura 23, na
qual se pode observar o impacto gerado pelo firewall de camada de aplicação 1, 2, 3
e 4, comparado à base de referência descrita pelo roteador.

Tempo máximo de acesso (ms)

Tempo de acesso máximo (ms)

10000

100

1
1

10

50

100

150

Usuários
Firewall 1

Firewall 2

Firewall 3

Firewall 4

Router

Figura 23 Tempo máximo de acesso com variação de usuários.
Foi coletado apenas o tempo médio do primeiro byte no firewall 4, indicado na
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figura 24.

Tempo médio de acesso (ms)

Impacto do Firewall no tempo médio do primeiro
byte
100
80
60
40
20
0
1

10

50
Usuários

100

150

Firewall 4

Figura 24 Impacto do firewall no tempo médio do primeiro byte com variação de usuários.
Quanto aos resultados obtidos, não se pode esquecer que os pacotes de
Reset não são indicativos dos erros, visto que muitas conexões persistentes do
HTTP 1.1 terminam com um pacote de RST. O RST pode ser usado também para
indicar que um pacote foi bloqueado.
A seguir, baseado na metodologia apresentada no capítulo anterior, são
coletados os resultados dos firewalls com a alteração do tamanho de arquivos e
mantendo o número mínimo de usuário. A grande variação do eixo horizontal com
tamanho de arquivos entre 10kbytes e 10Mbytes provoca resultados extremos,
muitas vezes melhor visualizados em escala logarítmica.
Na figura 25, é indicado o volume total de requisições HTTP nos firewalls 1, 2
e 3 e no roteador utilizado como base de referência.
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Volume total de requisições

Volume de requisições

100000

10000

1000
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10 K
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100 K
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Firewall 1

Firewall 2

Firewall 3

Router

Figura 25 Volume total de requisições HTTP com sucesso com variação de arquivos.
O volume total de requisições com sucesso, da figura 26, indica um
comportamento semelhante ao da curva da figura 25. O aumento significativo no
tamanho do arquivo comprova a degradação do desempenho, tanto do firewall como
do roteador.
Requisições com sucesso

Requisições por segundo

1000000
100000
10000
1000
100
10
1
10 K
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100 K
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2M

10M

Tamanho de arquivo
Firewall 1

Firewall 2

Firewall 3

Router

Figura 26 Requisições HTTP com sucesso com variação de arquivos.
Verifica-se que o desempenho está associado à qualidade de serviço
prestado pelo firewall, desempenho esse que decresceu em virtude do arquivo de
10Mbytes. Tal fato pode ser constatado no firewall 3 que obteve o pior resultado com
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43% de requisições com sucesso, conforme figura 27.
% Requisições com sucesso
100
90
% Sucesso

80
70
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Firewall 1

Firewall 2

Firewall 1
Firewall 2
Firewall 3
Router

10M
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50 K

10 K

40

Firewall 3

Router

Figura 27 % Requisições HTTP com sucesso com variação de arquivos.
Não se pode deixar de analisar o desempenho do firewall 2 que, em arquivos
pequenos de até 500K bytes, atingiu desempenho ruim, comparado aos outros dois
firewalls e ao roteador de base de referência. Tal ocorrência pode indicar limitação
ao se manipular grande quantidade de arquivos pequenos. As requisições HTTP por
segundo são indicadas na figura 28.
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Figura 28 Requisições HTTP por segundo com variação de arquivos.
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O tempo médio de acesso aos arquivos por meio das requisições HTTP,
indicado na figura 29, comprova o comportamento de aumento de lentidão para
arquivos elevados.

Tempo médio de acesso
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Figura 29 Tempo médio com variação de arquivos.
O tempo máximo de acesso às requisições HTTP, mostrado na figura 30,
indica os picos coletados durante os testes. Os picos podem ocorrem de modo
esporádico ou, ainda, se manterem ao longo do tempo. Normalmente esses picos
são registrados após a carga prevista ter atingido seu valor máximo ou próximo ao
término do período de testes, visto que ocorrem eventuais acúmulos de requisições
concorrentes.
Tempo máximo acesso

Tempo (ms)

240000

160000

80000

0
10 K

50 K

100 K

500K

1M

2M

10M

Tamanho de arquivo
Firewall 1

Firewall 2

Firewall 3

Figura 30 Tempo máximo com variação de arquivos.

Router
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Em condições de início de testes, com as primeiras requisições se obtêm os
menores tempos de acesso às requisições HTTP. Devido a esse cenário favorável, a
tendência são os firewalls apresentarem resultados próximos, conforme indicado na
figura 31.
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Figura 31 Tempo mínimo com variação de arquivos
Na figura 32, são mostrados os resultados coletados de latência do primeiro
byte ao atravessar os firewalls. O comportamento das curvas é acentuado com a
elevação do tempo, com arquivos de 10M bytes.
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Figura 32 Tempo mínimo do primeiro byte com variação de arquivos.
Para o tempo médio do primeiro byte, indicado na figura 33, o desempenho
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do firewall 2 se apresenta irregular em relação ao demais, novamente caracterizando
sua limitação na manipulação de arquivos pequenos.
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Figura 33 Tempo médio do primeiro byte com variação de arquivos.
Finalmente, na figura 34, apresenta-se o gráfico do tempo máximo do primeiro
byte, no qual o contraste se mostra nos resultados obtidos pelo roteador.
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Figura 34 Tempo máximo do primeiro byte com variação de arquivos.
7.2 Resultados com protocolo SIP
Seguindo a metodologia apresentada neste estudo, foram geradas chamadas
de telefonia na rede, sem o firewall, e, posteriormente, inclui-se o firewall 3. O
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resultado do tempo de resposta é apresentado na figura 35.
Tempo médio de resposta (ms)
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Figura 35 Tempo médio de resposta do SIP.
Se for observada a recomendação G.114 do ITU, já mencionada neste
trabalho, pode-se perceber que não é indicado um volume superior de 150 firewalls
entre dois elementos que trafeguem o protocolo SIP na Internet.
Tempo médio de estabelecimento da chamada
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Figura 36 Tempo médio de estabelecimento de chamada.
Para o estabelecimento das chamadas, foi coletado o tempo médio como
aponta a figura 36.
Na figura 37, destaca-se o período de tempo referente à desconexão da
chamada. Em virtude da tarefa de desconexão ser simples, o impacto é desprezível.
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Figura 37 Tempo médio para desconexão da chamada.
7.2.1 Impactos na qualidade de voz
Durante os testes do protocolo SIP, foram coletados valores referentes ao
parâmetro PESQ.
O PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) é um padrão da ITU para
avaliar a qualidade perceptível de voz. Segundo a ITU (2006), o PESQ corresponde
a um método objetivo para a avaliação fim-a-fim da qualidade de voz, tendo sido
revisto, em novembro de 2005. O PESQ é capaz de prever a qualidade subjetiva da
voz com uma boa correlação e uma grande variedade de condições, as quais podem
incluir desde distorções de codificação, erros, ruídos, filtragem, atraso, até atraso
variável.
Apesar de não fazer parte do conjunto de elementos de metodologia de
desempenho, a coleta experimental, apresentada na tabela 1 do PESQ, com valores
constantes com o protocolo SIP atravessando o firewall de camada de aplicação,
serviu para assegurar que o firewall, mesmo manipulando informações dentro da
camada 7 do modelo de referência OSI, não provoca nenhuma alteração do
conteúdo da informação.

Tabela 1 Resultados de PESQ
Descrição
Sem firewall

01 Chamada
3.163

50 Chamada
3.163

100 Chamada
3.163

150 Chamada
3.163

Com firewall

3.163

3.163

3.163

3.163
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7.3 Resultados com protocolo FTP
Nos resultados do teste, indicados pela figura 38, a variação entre arquivos de
1Kbytes e 10Kbytes provoca pequeno impacto no tempo médio da conexão de
controle do FTP, entretanto a diferença é acentuada quando se utiliza arquivo de
100Kbytes o que implica maior tempo para efetivar a transferência dos arquivos.

Tempo médio de conexão de controle (ms)
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Figura 38 Tempo médio de conexão de controle FTP.
Para o experimento do tempo médio da conexão de dados do FTP indicado
pela figura 39, o comportamento foi similar ao registrado no item anterior.
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Figura 39 Tempo médio da conexão de dados FTP.
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Nos resultados do experimento, indicado pela figura 40, a maior variação do
tempo mínimo de transferência do primeiro byte pelo firewall ocorreu quando se
utilizou arquivo de 10Kbytes.

Tempo mínimo do primeiro byte
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Figura 40 Tempo mínimo do primeiro byte FTP.
Em virtude de o experimento aplicar um teste de carga sem o firewall com
condições normais, não foram identificadas falhas, conforme mostra a figura 41.
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Figura 41 % Requisições FTP com sucesso.
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No último gráfico da figura 42, sem a presença do firewall, o tempo de disparo
na transferência do arquivo também é afetado com a elevação do tamanho do
arquivo.
Tempo médio do FTP para emissão de comando
de Retrieve
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100Kbytes
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Figura 42 Tempo médio do FTP para emissão de comando de Retrieve.
Os gráficos a partir da figura 43 foram obtidos com a inclusão do firewall 1 e
com a alteração do tamanho de arquivos, entre 5K bytes e 100K bytes.
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Figura 43 Volume total de requisições FTP com firewall 1.
Mesmo com o firewall 1, a qualidade de serviço não foi afetada, o que
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garantiu a taxa de requisições com sucesso próxima de 100%, indicada na figura 44.

Taxa de requisições com sucesso
100

% Sucesso

99,9
99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
5K
10 K

Firew all 1

50 Kb
100K
Tam anho de arquivo
Firew all 1

Figura 44 % Requisições FTP com sucesso com firewall 1.
Foram obtidos os valores de requisições por segundo, o que permitiu
identificar o comportamento do firewall 1, conforme é mostrado na figura 45.
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Figura 45 Requisições FTP por segundo com firewall 1.
O tempo médio das conexões de controle do FTP apresentou elevação
significativa com o acréscimo do tamanho de arquivo, de modo que foi adotada a
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escala logarítmica.
Tempo médio de conexão de controle
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Figura 46 Tempo médio de conexão de controle com firewall 1.
Inversamente ao tempo de conexão, o volume de conexões de controle tende
a diminuir com o aumento do tamanho de arquivo, visto que a quantidade de
requisições é reduzida.
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Figura 47 Conexões de controle FTP com firewall 1.
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7.4 Resultados com protocolo RTSP
Na tabela 2, são apresentados os resultados obtidos com o protocolo RTSP
sem a presença de firewall, baseado na metodologia apresentada neste trabalho.

Tabela 2 Resultados de RTSP
Descrição
Total de Transações;

Quantidade
380

Transações com sucesso;

55

Transações com falha;

284

Transações abortadas;

41

Jitter das transações com sucesso;
Tempo da transação;
Tempo mínimo de transferência do primeiro byte;
Total de dados recebidos (bytes);
Média de dados recebidos por transação.

Período

≤ 50 ms
63,759 ms
0,242 ms
14.093.696
256.249

7.5 Análise de desvios
Os resultados obtidos estão sujeitos a tolerâncias a falhas e latência dos
equipamentos envolvidos.
Quanto aos switchs utilizados, Encore, modelo ENH908-NWY, com tecnologia
de comutação de pacotes de camada de enlace, dentro do modelo OSI, o fabricante
informa (Encore) por meio de especificações do produto em questão que ele atinge
o encaminhamento de até 148.800 pacotes, em porta Ethernet de 100Mb/s. Tal
especificação representa o tempo de encaminhamento de pacotes, entre as portas
do switch, de 6,72 microssegundos por pacote.
Portanto, para cada switch utilizado no modelo experimental, considerou-se o
atraso de 6,72 microssegundos no encaminhamento de pacotes, o que não
representa impactos significativos nas medições, visto que a ordem de grandeza
mínima foi de milissegundos.
7.5.1 Comportamento do gerador e receptor
Como a proposta de análise de desempenho é voltada para o firewall, é
preciso avaliar as condições dos equipamentos de geração e recepção de tráfego
para que não apresentem gargalos e para que não distorçam os resultados.
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7.6 Comparação de resultados
Este estudo apresentou resultados dos impactos de firewall de camada de
aplicação nos protocolos estudados. No trabalho apresentado por Melara (2002), foi
estudado o firewall na função de filtro de pacotes.
A metodologia descrita na RFC 3511 por Hickman (2003) não contempla os
elementos de protocolos de camada de aplicação SIP, RTSP e FTP apresentados
nesse estudo.
Interessante resultado de medição de throughput foi obtido no trabalho de
Rumelioglu (2005), incluindo camadas de rede e protocolo IPsec e arquivos
atingindo 64Mbytes.
No presente estudo, foi incluído apenas tráfego IP, com proposta de variação
de tamanhos de arquivos até 10Mbytes, porém sob firewall de camada de aplicação.
7.7 Conclusão
Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados experimentais
para os protocolos de camada de aplicação estudados em firewalls disponíveis.
Também são feitas comparações do estudo deste trabalho com outros já realizados
sobre o tema.
O próximo capítulo contém as conclusões deste trabalho e são identificados
os trabalhos futuros que podem complementar esse estudo.
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Capítulo 8
8 Conclusão e trabalhos futuros
8.1 Conclusão
Devido à necessidade de inspecionar o conteúdo das mensagens dos
protocolos, o firewall de camada de aplicação reduz o volume de requisições
suportadas e causa latência.
É possível testar ambientes seguros em firewall por meio de utilização de
sistemas de código aberto, com distribuição de Linux. A partir de uma base de
referência,

pode-se

elaborar

um

estudo

detalhado

do

desempenho

dos

equipamentos com o intuito de medir os recursos computacionais em relação aos
serviços prestados por sistemas firewalls.
8.2 Limitações
Este estudo foi desenvolvido baseado em protocolos de camada de aplicação
em firewalls disponíveis. Em virtude da variedade de protocolos implementados,
foram escolhidos aqueles descritos neste trabalho.
O escopo desta dissertação abrangeu o desenvolvimento de metodologia de
desempenho e não fez comparações de funcionalidades entre os firewalls.
8.3 Trabalhos futuros
Atualmente, a ordem mundial é garantir a máxima segurança dos sistemas
computacionais, aliada ao melhor desempenho, por isso, foi nessa direção que se
encaminhou este trabalho. Ainda muito há para ser feito e pesquisado, visto que os
invasores estão em constante evolução na busca de novas formas de invasão, além
de que, deve-se buscar também o desenvolvimento de sistemas com melhores
desempenhos.
Se, neste trabalho, o desempenho de alguns sistemas firewalls foi estudado,
abre-se a oportunidade de avaliar outros produtos, inclusive equipamentos
dedicados de firewall (appliance), como sistemas de uso pessoal (Celulares e
Palmtop com sistemas operacionais amigáveis e que permitam acesso à Internet).
Outros trabalhos podem ser dedicados ao comportamento dos sistemas
firewalls diante de novas aplicações, com tráfego gerado por Webservices / XML,
mensagens instantâneas (IM) ou ponto a ponto (P2P), IPv6, bem como às diversas
tecnologias de comunicação de áudio e vídeo que estão se integrando à informática
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(MPLS, VoIP, multicast, redes NGN, WiFi), além dos demais protocolos de camada
de aplicação não estudados nesta dissertação.
Enquanto neste trabalho foram estudadas metodologias voltadas para o
desempenho de protocolos, futuros trabalhos poderão se dedicar em analisar
tráfegos

simultâneos

entre

protocolos

e

também

com

a

validação

das

funcionalidades, inclusive o real comportamento das políticas de segurança sob
tráfego de código malicioso.
A segurança dos sistemas de informação deve continuar a evoluir no bloqueio
de novas formas de invasão com filtros de conteúdo específicos (spyware, cavalo de
tróia, entre outros) o que certamente exigirá estudos de novas metodologias de
análise de desempenho.
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Anexos
Anexos A Valores experimentais
Este anexo corresponde aos valores experimentais de gráficos apresentados.
Volume total de requisições HTTP
01 Usuário
10 usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
8596295
8598844
8593584
8598510
8688515
Sem Firewall
399990
399994
339991
390980
399979
Firewall 1
39554
179792
160047
185596
126687
Firewall 2
2446908
2056566
2059754
2059103
2057065
Firewall 3
339045
392112
318441
322702
327751
Firewall 4
2713038
2730292
2704026
2719033
2709286
Roteador

Impacto do firewall no volume de requisições HTTP
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
2.313.048
2.330.298
2.364.035
2.328.053
2.309.307
Firewall 1
2.673.484
2.550.500
2.543.979
2.533.437
2.582.599
Firewall 2
266.130
673.726
644.272
659.930
652.221
Firewall 3
2.373.993
2.338.180
2.385.585
2.396.331
2.381.535
Firewall 4

Total de requisições HTTP por segundo
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
26128
26136
26120
26127
26408
Sem Firewall
1204
1204
1204
1204
1204
Firewall 1
119
541
484
562
381
Firewall 2
7437
6250
6260
6258
6252
Firewall 3
1030
1191
967
980
996
Firewall 4
8300
8450
8243
8289
8260
Roteador

Impacto do firewall em requisições HTTP
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
7.096
7.246
7.039
7.085
7.056
Firewall 1
8.181
7.909
7.759
7.727
7.879
Firewall 2
863
2.200
1.983
2.031
2.008
Firewall 3
7.270
7.259
7.276
7.309
7.264
Firewall 4

% Transações HTTP com sucesso
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
Firewall 1
100
99,99999
99,99999
99,99998
99,6
Firewall 2
100
100
100
100
100
Firewall 3
99,98
100
100
100
100
Firewall 4
100
100
100
100
100
Sem Firewall
100
100
100
100
100
Roteador
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Tempo de acesso médio (ms)
01 Usuário
10 Usuários
1
Sem Firewall
6
Firewall 1
743
Firewall 2
5
Firewall 3
89
Firewall 4
1
Roteador

50 Usuários
1
6
28
6
77
1

100 Usuários
1
7
30
6
95
1

150 Usuários
1
6
27
6
94
2

1
7
28
6
93
8

Tempo de acesso máximo de requisição HTTP
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
34
43
34
35
36
Sem Firewall
4580
6000
4527
4539
2024
Firewall 1
3998
4804
8463
4787
5884
Firewall 2
37
91
97
97
94
Firewall 3
21520
2252
2156
2182
2170
Firewall 4
8
8
8
8
11
Roteador

Tempo médio do primeiro byte
01 Usuário
10 Usuários
50 Usuários
100 Usuários
150 Usuários
91,287
78,98
97,225
95,971
94,555
Firewall 4

Volume total de requisições HTTP
10 K
50 K

100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

143054

56354

31996

6491

3385

1695

401

Firewall 2

9300

8900

8688

4978

3711

1879

419

Firewall 3

350024

72813

36444

7019

3601

1847

176

Roteador

309708

66645

34241

6996

3531

1807

397

Total de requisições HTTP com sucesso
10 K
50 K

100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

143041

56333

31990

6449

3311

1605

301

Firewall 2

7200

6907

6873

4936

3639

1788

321

Firewall 3

349994

72806

36359

6920

3502

1748

76

Roteador

309694

66622

34216

6997

3452

1722

299

% Requisições HTTP com sucesso
10 K
50 K

100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

99.99

99,96

99,98

99,35

97,81

94,69

75,06

Firewall 2

77,41

77,6

79,1

99,15

98,05

95,15

76,61

Firewall 3

99,99

99,99

99,76

98,58

97,25

94,63

43,18

Roteador

99,99

99,96

99,92

99,58

97,76

95,29

75,31
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Total de requisições HTTP por segundo
10 K
50 K

100 K

500K

1 Mb

2M

10M

Firewall 1

433

170

96

19

10

5

1

Firewall 2

28

26

26

15

11

5

1

Firewall 3

1060

220

110

20

10

5

1

Roteador

938

201

103

21

10

5

1

Impacto no firewall do tempo de acesso médio HTTP (ms)
10 K
50 K
100 K
500K

1M

2M

10M

Firewall 1

164

468

880

4552

9078

19257

93947

Firewall 2

1516

1681

1965

6382

8613

17405

87679

Firewall 3

70

385

440

1156

2107

3318

41034

Roteador

78

428

830

4496

9083

18178

93992

Tempo de acesso máximo de requisição HTTP (ms)
10 K
50 K
100 K
500K

1M

2M

10M

Firewall 1

11075

49772

111012

96590

109110

49384

122919

Firewall 2

2806

7798

10955

45126

42028

46901

133543

Firewall 3

9368

15877

17766

22087

22330

28016

76786

Roteador

18150

74892

49242

57818

78195

84088

198280

Tempo de acesso mínimo de requisição HTTP
10 K
50 K
100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

4

7

12

72

175

203

53616

Firewall 2

3

7

12

52

138

1555

49016

Firewall 3

3

7

11

46

89

176

1928

Roteador

3

7

11

46

125

179

51504

Tempo mínimo do primeiro Byte HTTP
10 K
50 K
100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

2,17

2,04

1,99

2,9

2,66

2,29

5,19

Firewall 2

2,84

2,96

2,9

3,153

5,99

6,81

16,05

Firewall 3

1,358

1,288

1,278

1,46

1,472

1,47

1,687

Roteador

1,287

1,289

1,223

1,568

1,679

1,775

8,508

Tempo médio do primeiro Byte HTTP
10 K
50 K
100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

123,58

109,58

119,16

162,83

173,84

181,89

173,06

Firewall 2

981,16

1050,3

1071,62

942,36

428,83

445,05

500,7

Firewall 3

44,97

120,35

121,14

109,1

116,95

94,09

188

Roteador

49,56

131,02

223,35

335,86

350,54

426,17

442,95
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Tempo máximo do primeiro Byte HTTP
10 K
50 K
100 K

500K

1M

2M

10M

Firewall 1

9822

7531

8306

8131

2304

3067

2900

Firewall 2

1618

4564

4531

10628

9438

9143

3665

Firewall 3

9162

9133

8907

3325,65

3407

3434

3267

Roteador

20995

45231

21154

21243

9287

21520

21242

Sem Firewall
Firewall 3

Latência - Tempo médio de resposta (ms) SIP
1
50
100
5
7
8
6
8
9

150
9
10

Tempo médio de estabelecimento da chamada (ms)
1
50
100
5
7
8
Sem Firewall
6
8
9
Firewall 3

Sem Firewall
Firewall 3

150
9
10

Tempo médio de desconexão da chamada (ms)
1
50
100
4
5
6
5
5
6

150
7
7

Sem firewall
1Kbytes
10Kbytes 100Kbytes
Tempo médio da conexão de controle do FTP
4,008
5,842
22,512
Tempo médio da conexão de dados do FTP
1,087
2,279
19,394
Tempo mínimo do primeiro byte
0,161
0,176
0,18
Tempo médio do FTP para emissão de comando de Retrieve
0,739
1,862
19,006
% Transações com sucesso
100
100
100

Volume total de requisições FTP
5K
Firewall 1

10 K
224619

% Requisições FTP com sucesso
5K
Firewall 1

212972

10 K
99,99

Total de requisições FTP por segundo
5K
Firewall 1

50 Kb
217807

50 Kb
99,99

10 K
2843

100K

100K

99,99

50 Kb
2629

214960

99,99

100K
2757

2755
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Tempo médio da conexão de controle do FTP (ms)
5K
10 K
Firewall 1

53,11

Número total de conexões de controle FTP
5K
Firewall 1

224611

50 Kb
53,9

10 K
212959

48638

50 Kb
217805

100K
48595

100K
214951
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Anexos B Estudo de caso
Este anexo apresenta um caso real para análise de desempenho de uma
infra-estrutura para prover serviços de aplicação HTTP e FTP.
A maior empresa de Telecomunicações do Brasil pretende disponibilizar para
os seus clientes de acesso à Internet de banda larga um arquivo de suporte e
manutenção preventiva por meio dos serviços de HTTP e FTP.
Com o propósito de conduzir o desenvolvimento do projeto, foram definidos
os requerimentos:
- Volume de 1,2 milhões de usuários de banda larga;
- 1000 usuários simultâneos para carga do arquivo de suporte;
- Arquivo de 20 MB para ser transferido pelo usuário através dos protocolos
HTTP e FTP;
- Garantia de segurança ao ambiente contra invasões.

Acesso Internet

Dispositivos de Segurança

Servidores HTTP
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Topologia para atendimento dos requerimentos.

Internet
Usuários
Roteador
IPS
Switch
Firewall

Balanceador de Carga

Switch

Servidores HTTP e FTP

O tráfego de rede proveniente dos usuários deve percorrer os elementos do
portal de acesso acima, até atingir um dos servidores HTTP/FTP para obter o
arquivo desejado. Um dos elementos que deve suportar a carga é o firewall que
analisa o tráfego de camada de aplicação nos protocolos HTTP e FTP.
Neste caso, é possível utilizar a metodologia apresentada para investigar o
desempenho do firewall e verificar se os requerimentos são atendidos e, ainda,
avaliar dispositivos de baixo custo que suportem tais necessidades.
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Anexos C Identificação dos firewalls
Neste anexo, são descritos os produtos de software de firewall utilizados.
Identificação

Fabricante

Versão

Firewall 1

Checkpoint

Firewall-1NGX Release 6

Firewall 2

Microsoft

ISA Server 2006 Standard Edition

Firewall 3

Aker

Firewall 6.0

Firewall 4

Astaro

Security Gateway
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Anexos D Código fonte do gerador de tráfego
Segue anexo contendo o código fonte da aplicação, desenvolvido para geração de
tráfego de FTP.
unit Unit1Connect;
interface
uses
{$IFDEF Linux}
QGraphics, QControls, QForms, QDialogs, QStdCtrls, QExtCtrls, QComCtrls, QMenus, QTypes,
ExtCtrls, IdAntiFreezeBase, IdAntiFreeze, IdBaseComponent, IdComponent,
IdTCPConnection, IdTCPClient, IdFTP, ComCtrls, Mask, StdCtrls, Controls,
Classes,
{$ELSE}
windows, messages, graphics, controls, forms, dialogs, stdctrls, extctrls, comctrls,
menus,
{$ENDIF}
SysUtils, Classes, IdIntercept, IdLogBase, IdLogDebug, IdBaseComponent, IdComponent,
IdTCPConnection, IdTCPClient, IdFTP,
IdAntiFreezeBase, IdAntiFreeze, Buttons, Mask;
type
TMain = class(TForm)
IdFTP1: TIdFTP;
Panel1: TPanel;
edtHostName: TEdit;
btnConnect: TButton;
lblHostName: TLabel;
StatusBar1: TStatusBar;
edtUserName: TEdit;
edtPassword: TEdit;
lblUserName: TLabel;
lblPassword: TLabel;
IdAntiFreeze1: TIdAntiFreeze;
edtPort: TEdit;
Timer: TTimer;
btnSave: TButton;
lblInterval: TLabel;
edtInterval: TEdit;
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chkStart: TCheckBox;
mskStart: TMaskEdit;
lblStart: TLabel;
lblStop: TLabel;
mskStop: TMaskEdit;
chkPassive: TCheckBox;
lblPort: TLabel;
procedure btnConnectClick(Sender: TObject);
procedure IdFTP1Disconnected(Sender: TObject);
procedure IdFTP1Status(axSender: TObject; const axStatus: TIdStatus; const asStatusText:
String);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure edtPortExit(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
procedure btnSaveClick(Sender: TObject);
procedure edtIntervalExit(Sender: TObject);
procedure chkStartClick(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure chkPassiveClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure SaveFTPHostInfo(Datatext, header: String);
function GetHostInfo(header: String): String;
procedure GravaLog(filename : string; inicio : TDateTime; final : TDateTime; acao : string; perda :
string);
public
{ Public declarations }
end;
var
Main: TMain;
fileTransfer : string;
filename : string;
perda : string;
texto : string;
logMemoria : boolean;
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implementation
{$IFDEF MSWINDOWS}{$R *.dfm}{$ELSE}{$R *.xfm}{$ENDIF}
Uses
IniFiles;
{
Método executado na criação do projeto.
Este método é responsável por coletar as informações
guardadas no arquivo com configurações iniciais (FtpConnect.ini).
}
procedure TMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
logMemoria := false;
if FileExists('FtpConnect.ini') then
begin
edtHostName.Text := GetHostInfo('HOST' );
edtPort.Text

:= GetHostInfo('PORT' );

edtUserName.Text := GetHostInfo('USER' );
edtPassword.Text := GetHostInfo('PWD' );
edtInterval.Text := GetHostInfo('TIMER');
mskStart.Text

:= GetHostInfo('START');

mskStop.Text

:= GetHostInfo('STOP');

chkPassive.Checked := GetHostInfo('PASSIVE' ) = '1';
chkStart.Checked := GetHostInfo('CONNECT' ) = '1';
end;
end;
{
Método executado na ativação do projeto.
Este método é responsável por criar e gravar as
primeiras informações no arquivo de log.
}
procedure TMain.FormActivate(Sender: TObject);
var inicioLog : TDateTime;
begin
edtInterval.OnExit(SELF);
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filename := 'connect_' + FormatDateTime('hhnnsszzz', now) + '.log';
while FileExists(filename) do
begin
Application.ProcessMessages;
filename := 'connect_' + FormatDateTime('hhnnsszzz', now) + '.log';
end;
try
inicioLog := now;
GravaLog(filename, now, now, 'Create File', perda);
perda := FormatDateTime('s,zzz', now-inicioLog);
except
end;
end;
{
Método executado ao se fechar o projeto.
Este método é responsável por salvar as informações no arquivo
de log, isto se tiver sido optado por gravar somente ao final
do processo.
}
procedure TMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var TxtFile: textfile;
begin
if logMemoria then
try
AssignFile(TxtFile, filename);
Rewrite(TxtFile, filename);
WriteLn(TxtFile, texto);
finally
CloseFile(TxtFile);
end;
end;
{
Método responsável por gravar a configuração enviada
para o arquivo com configurações iniciais (FtpConnect.ini).
}
procedure TMain.SaveFTPHostInfo(Datatext, header: String);
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var
ServerIni: TIniFile;
begin
ServerIni := TIniFile.Create(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'FtpConnect.ini');
ServerIni.WriteString('Server', header, Datatext);
ServerIni.UpdateFile;
ServerIni.Free;
end;
{
Método responsável por recuperar a configuração requisitada
do arquivo com configurações iniciais (FtpConnect.ini).
}
function TMain.GetHostInfo(header: String): String;
var
ServerName: String;
ServerIni: TIniFile;
begin
ServerIni := TIniFile.Create(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'FtpConnect.ini');
ServerName := ServerIni.ReadString('Server', header, header);
ServerIni.Free;
result := ServerName;
end;
{
Método responsável por fazer conexão junto ao servidor FTP,
gravando a informação da conexão no arquivo de log.
}
procedure TMain.btnConnectClick(Sender: TObject);
var inicio : TDateTime;
inicioLog : TDateTime;
begin
if btnConnect.Enabled then
begin
btnConnect.Enabled := false;
if IdFTP1.Connected then
begin
inicio := now;
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IdFTP1.Disconnect;
inicioLog := now;
GravaLog(filename, inicio, now, 'Disconnect', perda);
perda := FormatDateTime('s,zzz', now-inicioLog);
btnConnect.Caption := 'Connect';
btnConnect.Enabled := true;
end
else
begin
with IdFTP1 do
try
User

:= edtUserName.Text;

Password := edtPassword.Text;
Host

:= edtHostName.Text;

port

:= StrToInt(edtPort.Text);

inicio

:= now;

Connect;
inicioLog := now;
GravaLog(filename, inicio, now, 'Connect', perda);
perda

:= FormatDateTime('s,zzz', now-inicioLog);

finally
btnConnect.Enabled := true;
if Connected then
btnConnect.Caption := 'Disconnect';
end;
end;
end;
end;
{
Método responsável por gravar, no arquivo de log, as informações enviadas.
}
procedure TMain.GravaLog(filename : string; inicio : TDateTime; final : TDateTime; acao : string ;
perda : string);
var
TxtFile: textfile;
header : string;
line, passive : string;
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begin
//if not existe
// while FileExists(filename) do
// begin
//

Application.ProcessMessages;

//

filename := 'connect_' + FormatDateTime('hhnnsszzz', now) + '.log';

// end;
header := '"Arquivo","Inicio 1","Final 1","Inicio 2","Final 2","Tempo 1","Tempo 2","Acao","Passive"';
if IdFTP1.Passive then
passive := 'true'
else
passive := 'false';
line := '"' + copy( filename, 9, length(filename) - 12) + '",' +
FormatDateTime('hh:nn:ss', inicio) + ',' +
FormatDateTime('hh:nn:ss', final) + ',' +
FormatDateTime('hh:nn:ss.zzz', inicio) + ',' +
FormatDateTime('hh:nn:ss.zzz', final) + ',' +
'"' + FormatDateTime('hh:nn:ss.zzz', final-inicio) + '",' +
'"' + FormatDateTime('s,zzz', final-inicio) + '",' +
'"' + acao + '",' +
'"' + passive + '"'; {+
'"' + perda + '"';}
if logMemoria then
texto := texto + line + #13 + #10
else
begin
try
AssignFile(TxtFile, filename);
if not FileExists(filename) then
begin
rewrite(TxtFile,filename);
WriteLn(TxtFile, header);
end;
Append(TxtFile);
WriteLn(TxtFile, line);
finally
CloseFile(TxtFile);
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end;
end
end;
{
Método responsável por executar a auto-conexão,
de acordo com as configurações do horário inicial e
do horário final, informada na interface ou através do
arquivo com configurações iniciais (FtpConnect.ini).
}
procedure TMain.TimerTimer(Sender: TObject);
var horarioInicial, horarioFinal : TDateTime;
begin
try
horarioInicial := StrToTime(mskStart.Text);
except
horarioInicial := time + 0.00695;
mskStart.Text := TimeToStr(horarioInicial);
end;
try
horarioFinal := StrToTime(mskStop.Text);
except
horarioFinal := time + 0.00695;
mskStop.Text := TimeToStr(horarioFinal);
end;
if ( time >= horarioInicial ) and
( time <= horarioFinal ) then
btnConnect.Click;
end;
{
Método responsável por recuperar as informações guardadas no
arquivo de inicialização (FtpConnect.ini) e por atualizar a interface.
}
procedure TMain.btnSaveClick(Sender: TObject);
begin
SaveFTPHostInfo(edtHostName.Text, 'HOST' );
SaveFTPHostInfo(edtPort.Text

, 'PORT' );
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SaveFTPHostInfo(edtUserName.Text, 'USER' );
SaveFTPHostInfo(edtPassword.Text, 'PWD' );
SaveFTPHostInfo(edtInterval.Text, 'TIMER');
SaveFTPHostInfo(mskStart.Text , 'START');
SaveFTPHostInfo(mskStop.Text

, 'STOP' );

if chkPassive.Checked then
SaveFTPHostInfo( '1', 'PASSIVE' )
else
SaveFTPHostInfo( '0', 'PASSIVE' );
if chkStart.Checked then
SaveFTPHostInfo( '1', 'CONNECT' )
else
SaveFTPHostInfo( '0', 'CONNECT' );
end;
{
Método responsável por atualizar a informação digitada
no campo Port junto às informações para conexão.
}
procedure TMain.edtPortExit(Sender: TObject);
begin
IdFTP1.Port := StrToInt(edtPort.Text);
end;
{
Método responsável por atualizar a informação digitada
no campo intervalo junto as informações para conexão.
}
procedure TMain.edtIntervalExit(Sender: TObject);
begin
Timer.Interval := StrToInt(edtInterval.Text);
end;
{
Método responsável por ativar e desativar o timer.
}
procedure TMain.chkStartClick(Sender: TObject);
begin
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Timer.Enabled := chkStart.Checked;
end;
{
Método responsável por ativar e desativar o parâmetro Passive Mode.
}
procedure TMain.chkPassiveClick(Sender: TObject);
begin
IdFTP1.Passive := chkPassive.Checked;
end;
{
Método responsável por atualizar a barra de status,
quando for feita a desconexão junto ao servidor FTP.
}
procedure TMain.IdFTP1Disconnected(Sender: TObject);
begin
StatusBar1.Panels[1].Text := 'Disconnected.';
end;
{
Método responsável por atualizar a barra de status
do formulário principal do projeto.
}
procedure TMain.IdFTP1Status(axSender: TObject; const axStatus: TIdStatus;
const asStatusText: String);
begin
StatusBar1.Panels[1].Text := asStatusText;
end;
end.
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Anexos E Formato do arquivo padrão
Este anexo corresponde ao formato do arquivo XML padrão, utilizado para as
simulações. O arquivo padrão possui 5Kbytes e, a partir dele foram criados os
demais arquivos, com tamanhos de 10Kbytes, 50Kbytes, 100Kbytes, 500Kbytes,
1Mbytes, 2Mbytes e 10Mbytes..
Apresentação do código fonte do arquivo Conversa.XML.

<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl'?>
- <Log LogonName="Cliente@hotmail.com" FirstSessionID="1" LastSessionID="7">
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:14:20"

DateTime="2006-06-

24T14:06:50.915Z" SessionID="1">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Boa Noite. Gostaria de
saber o preço do ingresso da peça ??</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:14:44"

DateTime="2006-06-

24T14:14:44.456Z" SessionID="2">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Boa Noite. O valor
individual é R$ 30,00 e estudantes e idosos pagam a metade do preço desde
que apresentem carteira de estudante e carteira de idoso</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:16:48"

DateTime="2006-06-

24T14:16:48.284Z" SessionID="2">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
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</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Sans Serif; color:#000000;">E para crianças, existem
algum desconto?</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:17:56"

DateTime="2006-06-

24T14:17:56.692Z" SessionID="2">
- <From>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Sim, crianças até 10 anos
não pagam</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:19:01"

DateTime="2006-06-

24T14:19:01.195Z" SessionID="2">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Sans Serif; color:#000000;">Mas meu filho tem 12
anos, quanto deve pagar?</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:20:43"

DateTime="2006-06-

24T14:20:43.242Z" SessionID="2">
- <From>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Infelizmente se não tiver a
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carteira de estudante, deverá pagar o valor integral.</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:21:57"

DateTime="2006-06-

24T14:27:17.929Z" SessionID="3">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Até quando a peça estará
em cartaz?</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:22:37"

DateTime="2006-06-

24T15:44:23.310Z" SessionID="4">
- <From>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Sans Serif; color:#000000;">Veja bem, hoje é o último
dia de espetáculos pois os atores irão entrar em férias</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:23:20"

DateTime="2003-12-

17T17:44:22.851Z" SessionID="6">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000; color:#000000;">E qual o
horário do espetáculo?</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

17T17:44:56.209Z" SessionID="6">
- <From>

Time="11:23:55"

DateTime="2003-12-
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<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Sans Serif; color:#000000;">Hummm, vai começar
daqui a uma hora e meia e só existem cerca de 50 ingressos</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:24:29"

DateTime="2003-12-

17T17:45:09.538Z" SessionID="6">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Puxa, então tenho que
correr pois o teatro fica distante da minha casa.</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:25:46"

DateTime="2003-12-

17T17:45:59.730Z" SessionID="6">
- <From>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</To>
<Text Style="font-family:MS Shell Dlg; color:#000000;">Então guarde 04 ingressos
para mim (Luis Inácio Lula da Silva) que estou indo para aí. Obrigado.</Text>
</Message>
-

<Message

Date="24/06/2006"

Time="11:26:33"

DateTime="2003-12-

17T17:46:17.656Z" SessionID="7">
- <From>
<User LogonName="Atendente@hotmail.com" FriendlyName="Atendente" />
</From>
- <To>
<User LogonName="Cliente@hotmail.com" FriendlyName="Cliente" />
</To>
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<Text

Style="font-family:MS

bem!Tchau!!!</Text>
</Message>
</Log>

Sans

Serif;

color:#000000;">Tudo

