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RESUMO
A técnica de isolamento de servidor usando o protocolo IPSec é uma
alternativa para conseguir isolamento lógico, protegendo as comunicações em rede,
e como consequência, alcançar a arquitetura de defesa em profundidade.
Isolamento físico e lógico são opções da categoria tecnologia, adotadas por essa
arquitetura, para prover segurança em sistemas e redes de computadores. Esse
trabalho apresenta um roteiro prático para estender a técnica de isolamento de
servidor com base no protocolo IPSec, a redes com sistemas operacionais mistos e
que, adicionalmente, já migraram para o IPv6. Para a integração dos sistemas
heterogêneos, é proposta uma combinação dos softwares OpenSSL e IPSec Tools
complementarmente ao sistemas operacionais baseados em software livre e a
criação de uma infraestrutura
de chave pública. É apresentada uma análise dos
testes funcionais de comunicação realizados, assim como as limitações dos
sistemas operacionais e pacotes de softwares utilizados. Com a iminente
necessidade de migrar a Internet para o novo protocolo de camada de rede, a
principal contribuição deste trabalho é sinalizar às instituições dependentes de
segurança que estarão amparadas por soluções robustas e proporcionar orientações
de continuidade na implementação da arquitetura de defesa em profundidade em
redes com sistemas operacionais mistos e que já migraram para o protocolo IPv6.

Palavras-chave: Defesa em Profundidade, Isolamento de servidor, IPSec,
Infraestrutura
de chave pública, IPv6.

ABSTRACT
Extending the technique of server isolation by using the IPSEC
protocol
The server isolation technique by using IPSec is an alternative to achieve
logical isolation, protecting the network communications, and as a consequence,
achieving defense in depth architecture. Physical and logical isolation are options of
the technology category, adopted by this architecture, to provide security systems
and computer networks. This work presents a practical roadmap for extending the
server isolation technique based on IPSec protocol for networks with mixed operating
systems and, additionally, that have already migrated to IPv6. For the integration of
heterogeneous systems, the purpose is to combine software OpenSSL and IPSec
Tools in addition to operating systems based on free software and creating an
infrastructure for public key. It presents analysis of the functional tests performed
addressing communications as well as operating systems and software packages
limitations. With the imminent need to migrate to the new Internet protocol network
layer, the main contribution of this work is signal to the institutions dependent of
security that will be supported by robust solutions and provide guidance for continuity
in the implementation of the in depth defense architecture in networks with mixed
operating systems and have already migrated to IPv6.

Keywords: In depth defense, Server isolation, IPSec, Public Key Infrastructure, IPv6.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A proteção das informações ou da comunicação nas redes de
computadores é realizada usando a estratégia chamada defesa em profundidade.
Opera com três categorias primárias: pessoas, tecnologia e operações. No elemento
tecnologia, uma das abordagens é a defesa da rede e da infraestrutura , provendo
confidencialidade e integridade, protegendo os dados durante a transmissão pela
rede, conforme definido pela National Security Agency (2002).
Atualmente existem diversas tecnologias que tratam da segurança de rede
usando uma abordagem em camadas. Essas camadas são usadas para separar,
segmentar ou para isolar um ou mais hosts ou redes de outros hosts ou redes.
Dentre essas tecnologias citam-se: IPv6, 802.1X, segmentação de Virtual LAN VLAN, segmentação por sub-redes, Internet Protocol Security (IPSec), que,
funcionando com a pilha de protocolos Transmission Control Protocol/Internet
Protocol (TCP/IP), são utilizadas para agregar segurança a fim de melhorar a
proteção em todas as camadas. Dessas tecnologias mencionadas, nem todas
provêem confidencialidade e integridade. Além dessas tecnologias citadas, existem
outras tecnologias e técnicas como: sistemas de filtragem de pacotes, segmentação
em camadas e equipamentos de rede como os switches, que realizam o isolamento
de forma automática, mas são dependentes das características implementadas no
equipamento. As tecnologias de sistemas de filtragem de pacotes, segmentação em
camadas e os switches não serão abordadas nesse trabalho.
Em redes homogêneas, cujo sistema operacional é baseado na plataforma
Windows, a Microsoft recomenda a aplicação de uma técnica, restrita apenas ao
isolamento lógico das comunicações, chamada Isolamento de servidores e
domínio usando IPSec e diretiva de grupo para se alcançar a categoria tecnologia
da arquitetura de defesa em profundidade.
O isolamento de servidor cria uma camada de segurança e alcança o
isolamento lógico do tráfego de rede entre computadores ou redes. Com a
implementação dessa técnica, isolam-se os computadores gerenciados dos
computadores não gerenciados e não confiáveis, mantendo-se os computadores
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confiáveis mais seguros, negando as solicitações feitas pelos computadores não
confiáveis.
Em ambientes de rede onde existem sistemas operacionais de
plataformas heterogêneas, não se tem registro ou estudo sobre a defesa da rede e
da infraestrutura

com confidencialidade e integridade utilizando o protocolo IPSec

com o IPv4 e manter os níveis de segurança ou melhorá-los com a atualização para
o IPv6. Além desse problema, foram identificadas outras dificuldades na
implementação da técnica de isolamento de servidor:
a) A maioria das redes corporativas não é homogênea com relação às
versões e fabricantes de sistemas operacionais;
b) A publicação do National Institute of Standards and Technology (NIST)
―Special Publication 800-77 - Guide to IPSec VPN’s‖ de 2005, bem
como da National Security Agency (NSA) ―Microsoft Windows 2000 IPSec Guide‖ de 2001, não tratam de versões mais recentes do
sistema operacional Windows ou do sistema operacional Unix e
distribuições do Linux;
c) As publicações: ―Red Hat: The Complete Reference Enterprise Linux &
Fedora Edition: The Complete Reference‖, ―Deploying Virtual Private
Networks with Microsoft Windows Server 2003‖, ambas de 2004, tratam
da proteção da rede com o IPSec de maneira individualizada.
Em decorrência da infraestrutura

de rede ser heterogênea quanto ao

sistema operacional e devido a proximidade na implementação do protocolo IPv6,
quando for necessário proteger as comunicações entre hosts na rede interna,
podem-se

aplicar

mecanismos

de

confidencialidade

e

integridade

nas

comunicações, com base na arquitetura de defesa em profundidade.

1.2 Objetivo

Desenvolver a extensão da técnica de isolamento de servidor em uma
rede experimental, configurada com sistemas operacionais heterogêneos habilitados
a operar com as versões de protocolo IPv4 e IPv6, com o protocolo IPSec e uma
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infraestrutura de chave pública, para ―prover serviços de confidencialidade e
integridade na transmissão de dados na rede‖,
A abordagem estará restrita à categoria tecnologia, uma das três camadas
da arquitetura "defesa em profundidade", com ênfase na avaliação da funcionalidade
da comunicação e na análise das limitações dos sistemas operacionais e dos
pacotes de softwares utilizados.

1.3 Contribuições

As seguintes contribuições são esperadas com esta pesquisa:
a) Aumentar a aplicabilidade da técnica de isolamento de servidor na
implementação da arquitetura de defesa em profundidade, permitindo a
utilização desta técnica em redes com sistemas operacionais
heterogêneos;
b) Analisar as limitações dos sistemas operacionais e pacotes de
softwares utilizados na implementação da técnica de isolamento de
servidor e as dificuldades encontradas na implementação da técnica;
c) Suprir a inexistência de um método prático contendo os processos para
a aplicação da técnica de isolamento de servidores em redes com
sistemas heterogêneos. Atualmente existem apenas documentos
inespecíficos e desatualizados, conforme descrito no item 1.1 (pág.15);
d) Analisar os níveis de segurança e as melhorias de segurança atingidas
com a implementação da técnica de isolamento de servidor, pela
utilização do protocolo IPv6, em comparação ao protocolo IPv4;
e) Integrar as funções relacionadas à segurança das comunicações por
rede, em sistemas operacionais heterogêneos, com a adição de uma
Infraestrutura de chave pública.
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1.4 Método de Trabalho

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram realizadas diversas
atividades de levantamento de informações, necessárias para o conhecimento da
arquitetura de defesa em profundidade, isolamento de servidor, protocolo IPSec,
infraestrutura de chave pública e protocolo IPv6, que se constituíram de leituras de
livros, publicações periódicas, artigos isolados, consultas aos principais sítios da
Internet para melhoria da técnica atual. O trabalho foi desenvolvido por meio da
pesquisa qualitativa dedutiva.
A extensão da técnica de isolamento de servidor atendeu à proteção das
comunicações na rede interna, em um mesmo domínio administrativo e com
sistemas operacionais mistos, utilizando o protocolo IPSec.
Para a implementação da técnica foi reproduzida uma topologia de rede
de uma instituição financeira em menor escala e em ambiente virtual baseado na
aplicação VMWare. A utilização de um ambiente virtual permitiu que a técnica fosse
facilmente reproduzida por meios de scripts e imagens pré-configuradas dos
sistemas em ambiente de laboratório, não sendo necessários investimentos em uma
infraestrutura de rede física.
A partir da topologia de rede definida foi implementada a técnica de
isolamento de servidor atual, utilizando-se a comunicação com o protocolo IPSec
apenas entre sistemas operacionais de plataforma Microsoft. Foram definidas as
políticas de acesso e foram realizados testes de comunicação, onde foram
observados o processo de negociação e a autenticação das comunicações.
Para a integração de uma rede baseada na plataforma Microsoft com
outras plataformas Unix e distribuições do Linux, foi necessário adicionar uma
infraestrutura de chaves públicas.
A infraestrutura de

chaves

públicas

permitiu

a

autenticação

do

computador baseado em certificados digitais, em substituição ao processo de
autenticação baseado no protocolo Kerberos, utilizado em ambiente Microsoft e que
não permite a autenticação do computador com outras plataformas.
A infraestrutura de chave pública é composta de uma autoridade
certificadora autônoma (software) responsável por emitir certificados digitais. Esses
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certificados são emitidos para pessoas, computadores, empresas, entre outros tipos
de entidades.
Para a geração do certificado digital nos sistemas operacionais baseados
em código aberto, foi instalado o software OpenSSL. Posteriormente esse certificado
foi validado pela autoridade certificadora.
A comunicação em rede, utilizando o protocolo IPSec, foi estabelecida nos
sistemas operacionais de código aberto com a instalação e configuração do software
IPSec Tools.
Em continuidade ao processo de desenvolvimento, a técnica foi adaptada
para ser implementada sobre o protocolo IPv6, e foram analisadas as
funcionalidades do IPv6 disponíveis e limitações ou restrições das plataformas.
Como resultado obteve-se, com a combinação dos softwares OpenSSL e
IPSec Tools em sistemas operacionais de código aberto e a adição de uma
infraestrutura de chave pública na rede interna, a validação da extensão da técnica
de isolamento de servidor. Após a adaptação da extensão da técnica de isolamento
para operação com o protocolo IPv6, foi analisado se o nível de segurança foi
mantido ou melhorado.

1.5 Organização do Trabalho

O trabalho está distribuído da seguinte forma:
No capítulo 1 – Introdução – São apresentados: a motivação, objetivo e
contribuições da pesquisa. É descrito o método de trabalho e como o trabalho está
organizado.
No capítulo 2 – Revisão Bibliográfica – é apresentado o estágio atual da
técnica de isolamento de servidor. São abordadas a arquitetura NAP - Network
Access Protection, Gerenciamento por políticas: Arquitetura PBN – Policy Based
Network, as soluções de softwares livres disponíveis, a conformidade normativa. O
capítulo encerra-se com os aspectos de segurança na arquitetura do protocolo IPv6.
No capítulo 3 – Defesa em Profundidade - nesse capítulo é descrita a
estratégia de defesa em profundidade e suas três categorias primárias: pessoas,
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processos e tecnologia, bem como os tipos de adversários, motivações e classes de
ataque. Descreve-se também a estrutura do modelo de isolamento de servidor – são
descritos os grupos de isolamento por meio da modelagem dos grupos de base e
grupos de isolamento adicionais. Também são descritas as políticas de filtros IPSec
para os grupos de isolamento.
No capítulo 4 – IPSec – São apresentados os principais conceitos do
protocolo IPSec com foco nos protocolos de autenticação e no processo de
gerenciamento de chaves Internet Key Exchange (IKE).
No capítulo 5 – Infraestrutura de Chave Pública – são abordados os
principais conceitos de certificados e de certificação digital, os tipos de certificados, a
assinatura digital, o repositório de certificados e a revogação de certificados.
No capítulo 6 – Implementação da técnica de isolamento de servidor – são
descritos os detalhes de implementação da técnica de isolamento de servidor nos
hosts utilizados no protótipo criado, abordando as características dos principais
softwares envolvidos. Descreve-se também o ambiente computacional em que os
testes foram realizados e a descrição dos testes que foram aplicados no modelo
criado para validação de sua funcionalidade.
No capítulo 7 – Avaliação dos Resultados Obtidos – Apresentam-se os
resultados obtidos durante o processo de configuração e as principais dificuldades
encontradas durante a realização da configuração e dos testes.
No capítulo 8 – Conclusão – é apresentada a conclusão do trabalho, são
relacionadas as principais contribuições e descrevem-se algumas sugestões para
novas pesquisas.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo são apresentados: o estágio atual da técnica de isolamento
de servidor, a arquitetura NAP - Network Access Protection, Gerenciamento por
políticas: Arquitetura PBN – Policy Based Network, as soluções de softwares livres
disponíveis e a conformidade normativa. O capítulo termina com os aspectos de
segurança na arquitetura do protocolo IPv6.

2.1 Pesquisas em Técnicas de Isolamento de Servidor

A NSA (2002) publicou a versão 3.1 da Information Assurance Technical
Framework (IATF). Este trabalho foi o resultado do esforço colaborativo entre o
governo dos Estados Unidos e a indústria daquele país.
Dentre os objetivos da arquitetura, destacam-se:
a) Identificar soluções técnicas necessárias para a segurança da
informação de acordo com normas e políticas nacionais;
b) Empregar a tecnologia em áreas às quais se aplica a estratégia de
defesa em profundidade para alcançar a segurança da informação;
c) Fornecer orientação para esclarecer questões de segurança da
informação oferecendo tutoriais das tecnologias disponíveis;
d) Ajudar no desenvolvimento de soluções que satisfaçam os aspectos de
segurança

da

informação,

destacando

tecnologias

atualmente

disponíveis para proteção comercial e governamental.
A Microsoft (2005) utiliza o protocolo IPSec, na categoria tecnologia, para
atingir a arquitetura de defesa em profundidade, ou seja, adicionar um mecanismo
de defesa, de tal modo que, se outra tecnologia falhar, o mecanismo adicionado
impedirá ou atenuará um ataque. A técnica de configuração realizada é chamada de
isolamento de servidores e domínio usando IPSec e diretiva de grupo. Porém,
para a implementação dessa técnica, existem algumas limitações: a primeira delas é
a restrição quanto à utilização de sistemas operacionais do próprio fabricante
(Windows 2000/2003/2008 e Windows XP/Vista), devido à distribuição de políticas a
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serem realizadas pelo Group Policy Object (GPO), um conjunto de diretivas de
Grupo de tecnologia proprietária. No artigo da Microsoft (2005), sistemas
operacionais de outros fabricantes são citados como sendo incompatíveis para a
aplicação desta técnica.
A segunda limitação está na implementação do protocolo IPSec em redes
de larga escala, utilizando um método capaz de realizar a autenticação mútua de
ambos os pontos da Virtual Private Network (VPN) de forma segura e eficiente. No
artigo de Rezende e Geus (2004) é proposta como alternativa a utilização de
infraestrutura de chaves públicas, utilizando certificados digitais.
Em ambientes com sistemas operacionais Microsoft, o controle de
segurança das estações que acessam recursos em um domínio administrativo é
realizado por meio de um Security Identifier (SID), utilizando o protocolo Kerberos.
Entretanto, em sistemas operacionais heterogêneos, não se tem a disponibilidade
desse recurso; dessa forma, é necessária a utilização de uma PKI, para permitir a
autorização e controle de acesso de estações aos recursos do domínio
administrativo similar ao conceito de domínio do Microsoft Windows.
A terceira limitação está nas documentações desatualizadas com relação
à versão do sistema operacional, conforme citado na seção 1.1 (pág.15).
Adicionalmente os processos de configurações existentes tratam do assunto como
se o ambiente de rede utilizasse sistemas operacionais homogêneos.
O fato é que, na maioria das organizações, existem ambientes de rede
com sistemas operacionais heterogêneos.
Além disso, o protocolo IPv6, que está substituindo progressivamente o
atual IP (IPv4), oferece várias vantagens das quais as principais são: o maior espaço
de endereços e a segurança nativa. Porém, não se tem registro ou estudo sobre o
funcionamento da segurança mandatória (segurança nativa IPv6) em ambientes com
sistemas operacionais heterogêneos e, também, se os desenvolvedores dos
Sistemas Operacionais estão implementando todas as novas funcionalidades que o
IPv6 oferece.
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2.2 Arquitetura NAP - Network Access Protection

A arquitetura Network Access Protection é uma tecnologia da Microsoft
que estende e reforça as diretivas de segurança com o objetivo de controlar acesso
de host à rede, baseado no estado de saúde do sistema, ou seja, reforçando a
conformidade com os requisitos de integridade do sistema, conforme definido em
Microsoft (2006).
A arquitetura permite criar diretivas personalizadas de integridade com o
objetivo de validar o computador, antes de autorizar seu acesso ou comunicação
com a rede; permite atualizar informações de hosts automaticamente, para manter a
conformidade da base de dados e isolar, em uma rede restrita, ou limitar direitos de
computadores sem conformidade, até o atendimento de requisitos.
São exemplos de requisitos de estado de saúde do sistema: saber se as
atualizações mais recentes do sistema operacional estão instaladas no computador,
se a versão mais recente do software de antivírus está instalada, se o banco de
dados de vírus e vacinas está atualizado ou o computador tem um firewall baseado
em host instalado e habilitado.
Uma infraestrutura

de

rede

deve

fornecer

as

seguintes

funcionalidades para permitir o acesso à rede, baseando-se na avaliação do estado
de saúde do sistema:


Validação da política de saúde ou integridade: corresponde ao
atendimento de conformidade do computador com os requisitos da
política;



Limitação do acesso à rede: em caso de não conformidade com a
política de estado de saúde, o administrador pode configurar a
política para redirecionar o host para uma rede de quarentena, com
acesso restrito à rede;



Remediação automática: realizar as atualizações necessárias em
um computador para garantir a conformidade na integridade do
sistema;

22



Conformidade contínua: corresponde às atualizações automáticas e
constantes para manter a integridade do sistema, após alterações
nos requisitos da política de saúde.

2.2.1. Componentes da arquitetura NAP

A

arquitetura

NAP

possui

os

seguintes

componentes,

conforme

apresentado na figura 1:
NPS/RADIUS - O NPS é um servidor RADIUS (Remote Authentication
Dial-In User Service) e servidor de proxy no Windows Server 2008. Como servidor
RADIUS, o NPS fornece autenticação, autorização e contabilidade (AAA Authentication, Authorization e Accounting) para vários tipos de acesso à rede. Para
autenticação e autorização, o NPS usa o Active Directory para verificar as
credenciais do usuário ou do computador e obter as propriedades da conta do
usuário ou do computador quando um computador tenta uma conexão utilizando o
protocolo 802.1X ou uma conexão VPN.
O NPS também atua como servidor NAP de política de saúde. Os
administradores definem os requisitos de saúde do sistema sob a forma de políticas
de saúde no servidor NPS. Servidores NPS avaliam as informações sobre o estado
de saúde dos clientes NAP para determinar conformidade. Caso não esteja
compatível com a política de saúde, o cliente NAP deve realizar um conjunto de
ações de correção para se tornar conforme.
Agentes de Saúde do Sistema (SHA - System Health Agent) e Validadores
de Saúde do Sistema (SHV - System Health Validator) – São componentes da
infraestrutura NAP e permitem acompanhar e validar o estado da saúde. Windows
Vista e Windows XP Service Pack 3 incluem Windows Security Health Validator SHA
que monitora as configurações do Windows Security Center. Windows Server 2008
inclui um correspondente do Windows Security Health Validator SHV.
Componentes de Reforço – São conhecidos como cliente de reforço (EC enforcement client) e servidor de reforço (ES - enforcement server). Para
solicitações específicas de comunicação ou de acesso à rede, o servidor de reforço
é responsável por exigir o certificado de estado de saúde e validá-lo, além de
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reforçar o processo de autenticação de uma rede restrita, para hosts não
compatíveis.
Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 e Windows Server 2008
suportam os seguintes métodos de reforço:


IPsec para autenticação baseada em host;



Conexões de rede autenticadas pelo IEEE 802.1x;



VPN’s para acesso remoto;



DHCP;



Conexões de rede pelo Terminal Server (TS).

O método de reforço IPsec consiste de um certificado emitido pelo servidor
de estado de saúde e do componente NAP EC IPsec. Os certificados emitidos
correspondem ao padrão X.509 e são utilizados para autenticar clientes NAP nas
comunicações protegidas pelo IPsec. O método de reforço do IPsec permite a
configuração de filtros baseado no endereço IP ou no número da porta e restringe a
comunicação na rede entre hosts que estão em conformidade. Quando escolhido,
esse método de reforço aumenta a utilização do protocolo IPSec nas comunicações.
Remediation Servers - Consiste de servidores, serviços ou outros recursos
que um host em não conformidade pode acessar enquanto estiver na rede de
quarentena. Os recursos do Remediation Servers contemplam resolução de nome
DNS, armazenamento das atualizações de software mais recentes ou componentes
necessários para tornar um host não conforme, compatível com os requisitos da
política de estado de saúde. Remediation Server pode ser, por exemplo, um servidor
DNS, um servidor contendo banco de dados de vírus e vacinas e um servidor de
atualização de software. O componente SHA pode se comunicar com um
Remediation Server diretamente ou usar as facilidade do software cliente instalado.
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Figura 1 – Compnentes da arquitetura NAP
Fonte: Microsoft (2006)

Segundo a Microsoft (2006), a arquitetura NAP possui uma API definida,
acessível a desenvolvedores e fornecedores, para permitir integração entre
fabricantes.
O NAP está disponível no Windows XP Service Pack 3, Windows Vista e
Windows Server 2008, e pode interoperar com qualquer software desde que ele
ofereça um agente de saúde do sistema (SHA – System Health Agent) e validadores
da saúde do sistema (SHV - System Health Validator), e que tenha seu
desenvolvimento baseado no conjunto de API’s disponibilizadas pela Microsoft.
Clientes NAP para Linux estão disponíveis pelas empresas Avenda e
UNETsystem:
O agente NAP para Linux da empresa Avenda inclui 802.1X enforcement,
Avenda System Health Agent (SHA) e Avenda Linux NAP Agent System Health
Validator (SHV), para instalar no NAP health policy server.
O cliente Linux NAP da empresa UNETsystem inclui 802.1X e DHCP
enforcement, UNET SHA e UNET SHV, para instalar no NAP health policy server.
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2.2.2. Processo de comunicação na arquitetura NAP

Inserido em um ambiente de rede protegido, um host cliente tenta
estabelecer uma conexão direta utilizando um dos métodos definidos: IPSec, IEEE
802.1x, VPN ou DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Caso o acesso seja
negado, o host é reposicionado e permanece em uma área denominada zona de
quarentena, enquanto seu estado de saúde não for validado, conforme apresentado
na figura 2.

Figura 2 – Tentativa de acesso negada
Fonte: adaptado de Microsoft (2009)

O host cliente, no pedido de conexão à rede, apresenta seu certificado de
estado de saúde (SoH - Statement of Health) ao servidor de certificados de estados
de saúde (HCS - Health Certificate Server) para verificação. O HCS encaminha o
SoH ao NAP Policy Server. O NPS, por meio do componente SHV, examina as
informações contidas no SoH e compara com as exigências estabelecidas pela
política de estado de saúde. Quando as informações do SoH conferem com tais
políticas, atendidas as exigências, o host cliente recebe uma resposta positiva sobre
o certificado do estado de saúde SoHR Statement of Health Response autorizando a
conexão. Após a liberação o host cliente tem acesso à zona protegida, conforme
apresentado na figura 3.
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Figura 3 – Estabelecimento de conexão
Fonte: adaptado de Microsoft (2009)

Quando o SoH não é válido, os hosts clientes podem permanecer em uma
área de acesso limitado ou, de acordo com a arquitetura NAP, serem submetidos à
um processo de reparo automático (Automatic Remediation) pelo Remediation
Server.

Figura 4 – Processo de remediação
Fonte: adaptado de Microsoft (2009)
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Esse servidor aplica as correções necessárias para compatibilizar o SoH
com as exigências da política de estado de saúde, conforme apresenta a figura 4. O
Remediation Server mantém os softwares necessários para compatibilizar os
clientes com a política de estado de saúde. Após as atualizações ou alterações de
configuração necessárias no host cliente, o Remediation Server fornece um SoH
atualizado e válido, para o estabelecimento de conexão na zona protegida.

2.3 Gerenciamento por políticas: Arquitetura PBN – Policy Based Network

A arquitetura de gerenciamento de redes baseado em políticas foi
desenvolvida pelo grupo Policy Framework do IETF, com o propósito de facilitar a
administração de redes e servir como uma arquitetura integrada de gerenciamento,
conforme definido em Stevens, et. al. (1999).
Dentre os objetivos dessa arquitetura, destacam-se: a administração
centralizada da rede, suporte a uma definição abstrata de políticas e regras,
utilização de regras únicas por diversos equipamentos e automatização das tarefas
de gerenciamento da rede.
No contexto de gerenciamento por políticas, o administrador da rede
define o que a rede deve fazer, ao invés de preocupar-se com a forma de como isso
é feito, segundo Caldeira (2002, apud Mahon, et. al., 1999).
O objetivo do gerenciamento de redes por políticas é definir um conjunto
de regras genéricas que podem ser aplicadas em diversos equipamentos de rede de
uma organização, permitindo assim maior consistência na configuração de políticas
e regras entre todos os elementos da rede.

2.3.1. Componentes da arquitetura PBN

A arquitetura de gerenciamento baseado em políticas define, de maneira
geral, as principais entidades existentes, porém não define norma para a sua
implementação, conforme exposto por Caldeira (2002 apud Stevens, et. al., 1999).
Segundo Guerin et. al. (2000), os dois principais componentes de um sistema
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baseado em políticas são o PDP - Policy Decision Point e o PEP - Policy
Enforcement Point.
O PDP é a entidade lógica, geralmente residente em um servidor de
políticas, tendo como responsabilidades: o processamento das políticas de rede; as
decisões baseadas nas políticas, transformando-as em instruções configurações
encaminhadas aos, e executadas pelos PEP’s.
O PEP corresponde a entidade residente em um equipamento ativo de
rede, atuando como cliente do PDP. A responsabilidade do PEP é realizar os
procedimentos necessários para que as instruções recebidas do PDP sejam
executadas.
Adicionalmente, existem outros componentes da arquitetura PBN:
O repositório de políticas, onde são mantidas as regras, suas condições e
ações, e demais dados relacionados a políticas. Essas informações são consultadas
pelo PDP durante o processo de decisão. Nessa arquitetura, o PDP acessa o
repositório para obter todas as políticas que devem constar da sua configuração, e
além disso, pode implementar serviços adicionais como autenticação de usuários e
contabilidade conectando-se com outros servidores. Um serviço de diretórios ou
banco de dados são exemplos de implementação de repositórios.
A comunicação entre os componentes dessa arquitetura é realizada
utilizando dois protocolos distintos: um para acesso ao repositório e outro para a
difusão de políticas, como por exemplo o protocolo COPS - Common Open Policy
Service, utilizado na comunicação entre o PDP e PEP.
A console de gerenciamento tem como função definir, alterar, traduzir e
validar políticas, utilizando, opcionalmente, ferramentas de gerenciamento (Policy
Management Tool – PMT). As políticas definidas são armazenadas no repositório de
políticas e posteriormente aplicadas nos PEP’s. Como a estrutura da ferramenta de
gerenciamento não é definida pelo IETF, as ferramentas de gerenciamento não são
interoperáveis, conforme definido em Beller (2005).
A Microsoft trabalha com o conceito de gerenciamento por políticas,
disponibilizando a tecnologia Group Policies Object por meio das ferramentas Group
Policies Management Console e IPSec Security Policy Management.
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Segundo Teixeira (2006), a tecnologia desenvolvida pela Microsoft atende
a alguns aspectos da definição da arquitetura de gerenciamento por políticas, pois
possui controle centralizado, distribuição de políticas, componentes e tratam de
políticas da mesma maneira, conforme a definição apresentada na arquitetura PBN.
No entanto, a tecnologia da Microsoft diverge da definição da arquitetura por não
promover qualquer tipo de integração com o restante da infraestrutura

.

A arquitetura PBN compreende a integração de toda a rede, de uma forma
consistente, em um repositório único, incluindo: equipamentos, serviços, aplicações,
entre outros objetos, conclui Teixeira (2006).
Com relação ao pacote IPSec-Tools dos sistemas operacionais baseado
em Linux 2.6, como não há suporte a distribuição de políticas, o repositório de
políticas é armazenado localmente em cada host. Além disso, o pacote não possui
uma ferramenta de gerenciamento (Policy Management Tool – PMT).
A empresa Nitrobit, desenvolveu um produto chamado Nitrobit Group
Policy, como alternativa à ferramenta de gerenciamento de políticas da Microsoft que
tem como base o serviço de diretório Active Directory, possibilitando integração com
Samba e OpenLDAP. As políticas são editadas com o Microsoft Management
Console, armazenadas no diretório e aplicadas utilizando um aplicativo cliente.
Outra aplicação de mercado disponível é a Quest Authentication Services
da empresa Quest Software. Um módulo desse software é o Vintela Authentication
Services – VAS, utilizado para ampliar a conformidade e segurança do Active
Directory da Microsoft com outras plataformas como LINUX, UNIX e MAC. O VAS
utiliza um plug-in chamado Vintela Group Policy – VGP para integração com Group
Policy da Microsoft, a interface de nativa do Active Directory. Essa aplicação estende
o gerenciamento baseado em políticas sistema Unix e Linux que possuem o
software cliente VAS habilitado.
Entretanto, nenhuma das aplicações citadas nos parágrafos acima
(Nitrobit e Quest Softtware) suportam o gerenciamento de políticas via IPSec.
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2.3.2. Distribuição da arquitetura PBN

Segundo a definição de Raju (1999), os componentes da arquitetura PBN
podem ser distribuídos em duas soluções distintas: o modelo de três camadas e o
modelo de duas camadas.
O modelo de três camadas é constituído por PEP’s, PDP’s, repositório de
políticas e a console de gerenciamento.
A primeira camada é composta pelo repositório de políticas, a console de
gerenciamento e opcionalmente da ferramenta de gerenciamento; A segunda
camada é composta pelos PDP’s; A terceira camada é composta pelos PEP’s.
Nesse modelo, o PEP é a entidade que aplica as regras que recebe do PDP, sem
possuir qualquer outra capacidade de processamento adicional.
O modelo de duas camadas é composto pelos mesmos componentes que
o modelo em três camadas, no entanto, esse modelo é simplificado pelo fato de que
alguns componentes da rede podem realizar algum tipo de processamento, isto é,
armazenar regras e tomar decisões próprias. Roteadores e servidores de rede são
exemplos de equipamentos que atendem a essa distribuição, pois possuem
processamento dedicado ao controle da operação.
Os dois modelos são diferenciados apenas pela coexistência dos
componentes PDP e PEP na mesma entidade. Quando o PDP e PEP estão unidos
em uma mesma entidade, essa entidade pode ser referenciada genericamente como
cliente de políticas.
Em uma rede heterogênea, é permitida a combinação do modelo de duas
e três camadas, sendo o modelo de três camadas aplicada para os PDP’s com
menor capacidade de processamento e o modelo de duas camadas para a
funcionalidade de PDP’s e PEP’s com maior capacidade de processamento.
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2.3.3. Modelos de Comunicação

A arquitetura PBN realiza a interação entre os componentes PEP e PDP
usando a comunicação cliente-servidor, sendo que, basicamente são utilizados dois
modelos de comunicação: Outsourcing e Provisioning.
No modelo Outsourcing, as decisões são tomadas em tempo real, ou seja,
no caso de existir um evento em que o PEP não saiba tratar as políticas e regras
instaladas, uma requisição é encaminhada ao PDP, com o alerta da ocorrência
desse mesmo evento. O PDP responde à requisição, com as informações
necessárias ao PEP. Como o PDP comporta-se de modo reativo aos eventos
originados nos PEP’s, esse modelo também é conhecido como pull ou reactive.
No modelo Provisioning, na conexão inicial do PEP com o PDP, o PEP
recebe todas as informações de políticas por meio de uma transação atômica em
resposta a uma requisição inicial. As políticas são armazenadas no PEP que trata
dos eventos utilizando essa informação. Como o PDP envia antecipadamente todas
as políticas para os PEP’s, esse modelo é conhecido também como push ou
proactive. Nesse modelo, utiliza-se o protocolo COPS-PR.
Em ambos os modelos, o PDP conhece a política em execução nos
PEP’s, e pode, à qualquer momento atualizá-la, adicionando ou removendo
informações contidas nos PEP’s.

2.3.4. Repositório de políticas

Conforme definido no item ―2.3.1. Componentes da arquitetura PBN‖, o
repositório de políticas é o local ou a base de dados onde são armazenadas as
políticas associadas a um determinado domínio.
As informações podem ser armazenadas utilizando-se um simples arquivo
no formato texto, uma base de dados SGBD ou um sistema proprietário. Entretanto,
a estrutura do sistema de armazenamento deve necessariamente seguir um padrão
de modelagem de dados. Dos padrões existentes, citam-se o modelo CIM - Common
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Information Model e o modelo baseado na estrutura de dados PIB - Policy
Information Base.

2.3.5. CIM - Common Information Model

O IETF e o DMTF - Distributed Management Task Force por meio do
grupo

DEN

-

Directory

Enabled

Networking

concentraram

esforços

no

desenvolvimento de um modelo de dados orientado a objetos, criando o CIM Common Information Model, conforme definido em Moore , et. al. (2001).
O modelo CIM serve como base para a representação de políticas em
diferentes segmentos e tem como objetivo principal a descrição dos dados e os
relacionamentos necessários para realizar o gerenciamento de sistemas de
informação. No CIM defini-se um modelo de dados sem especificar uma linguagem
ou forma de implementação para a representação desses dados.
O modelo CIM utiliza conceitos de orientação à objetos para a descrição
das entidades existentes na infraestrutura

, como por exemplo: computadores,

software, clientes e redes. Adicionalmente adota noções de classes, instâncias
dessas classes, tipos de dados, herança, regras de associação entre objetos e
métodos.
A arquitetura conceitual do modelo CIM baseia-se em um esquema de três
camadas ou modelos de dados, sendo elas: core model, common model e extension
model.
Na camada Núcleo (Core Model) são armazenadas informações de
caráter geral para os sistemas gerenciados. Essa camada é composta por um
conjunto relativamente pequeno de classes, associações e propriedades que
fornecem um vocabulário básico para a análise e descrição dos sistemas
gerenciados.
Na camada Comum (Common Model), um conjunto de classes define um
modelo de dados mais específico para uma área de gerenciamento, mas ainda
independente de plataforma, tecnologia e implementação. As áreas desse modelo
podem ser: sistemas, aplicações, redes e dispositivos.
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Na camada Estendida (Extension Model), classes representam objetos
gerenciados modelados para ambientes específicos como por exemplo, os sistemas
operacionais Unix e Windows. Essa camada fornece extensões aos esquemas da
camada Comum existentes, sendo ainda adicionado à camada de Núcleo para o
desenvolvimento e obtenção de resultados dos objetos que integram o sistema.
Dentre as definições de esquemas Common e Extension, destaca-se o
esquema que define os objetos do tipo política, correspondente às políticas
relacionadas à segurança e QoS.
As tecnologias desenvolvidas segundo o modelo conceitual CIM podem
ser implementadas e integradas na arquitetura de gerenciamento baseado em
políticas, como por exemplo a linguagem XML - eXtensible Markup Language.
A tecnologia GPO da Microsoft oferece interface com XML apenas no
processo de backup ou exportação dos objetos de políticas de grupo utilizando um
script para realizar a conversão chamado CreateEnvironmentFromXML.wsf. A
interface XML não está disponível no produto IPSsec Tools, para a integração com o
ambiente Microsoft.
O protocolo LDAP utiliza para representar políticas, os modelos de dados
PCIM - Policy Core Information Model definidos na RFC 3060, e o modelo de dados
PCIME - Policy Core Information Model Extensions, da RFC 3460.
Os modelos de dados PCIM e PCIME são a base das RFC’s 3703 e 4104
e especificam esses modelo de dados para o protocolo LDAP com destaque à
representação de políticas em diretórios LDAP. O método de representação do
conjunto de classes do protocolo LDAP é baseado no modelo de dados PCIM.

2.3.6. PIB - Policy Information Base

O modelo de dados PIB - Policy Information Base é uma coleção de
tabelas representadas em estrutura hierárquica como uma árvore, onde as
informações de políticas são armazenadas. Nessa estrutura, os ―galhos‖ são
formados por classes chamadas PRC’s - Provisioning Classes. Cada ―galho‖ da
árvore corresponde a um diferente tipo de políticas ou classe de políticas e são
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identificadas por meio de um OID - Object Identifier, de acordo com as definições do
ITU-T X.208. O nível hierárquico seguinte corresponde à classe (folhas) com as
instâncias de um tipo de política e são chamadas de PRI’s - Provisioning Instances.
As ―folhas‖ de um mesmo ―galho‖ da árvore representam o conteúdo de uma mesma
política. Cada PRI é identificada unicamente pelo PRID - Provisioning Instance
Identifier, para o protocolo de difusão de políticas COPS. As classes PRC’s podem
ter várias instâncias PRI’s.
A estrutura de uma PIB é descrita de acordo com a especificação SPPI Structure of Policy Provisioning Information, documentado na RFC 3159, utilizandose a linguagem de definição de dados ANS.1 - Abstract Syntax Notation One e
respeitando-se as regras BER - Basic Encoding Rules. Dessa maneira seu formato é
similar ao de uma MIB - Management Information Base, utilizada pelo protocolo
SNMP - Simple Network Management Protocol, possibilitando inclusive realizar
importação de parte da MIB para a PIB, ou a conversão de uma PIB para uma MIB
por meio do protocolo SNMP.
O modelo de dados PIB é utilizado principalmente com os protocolos de
difusão de políticas COPS - Common Open Policy Service e COPS-PR - COPS for
Policy Provisioning, como estruturas abstratas, sendo que nesse último protocolo, o
detalhamento das PRC’s e semântica de cada PIB estão descritos em outros
documentos como por exemplo os Internet Drafts. O nível amplo de abstração do
modelo de dados PIB permite que os detalhes de implementação do hardware
fiquem ocultos permitindo assim o controle do comportamento de diversos
equipamentos utilizando-se a mesma estrutura de dados.
No protocolo COPS-PR, cada cliente possui uma base de dados chamada
no modelo de dados PIB onde serão armazenas as informações recebidas. Esta
base de dados pode ter origem num modelo de dados mais abrangente como o CIM.
As PRI’s - Provisioning Instances são instaladas ou alteradas pelo PDP
em um PEP utilizando-se mensagens do protocolo COPS. Para a exclusão de uma
PRI o PDP utiliza-se do PRID.
Como os agrupamentos ou os conjuntos de PRI’s existentes em uma PIB
formam as políticas, e pelo fato do PDP realizar operações de inclusão, alteração ou
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exclusão de PRI’s nos PEP’s é possível implementar políticas diferentes em cada
equipamento.
Para o PDP implementar uma política em determinado equipamento é
necessário correlacionar os parâmetros da política que foram inseridos pela console
de gerenciamento, com os parâmetros que efetivamente são suportados pela PIB de
um PEP específico. Os parâmetros das políticas que cada PIB suporta estão
especificados no documento que define a PIB e as classes comuns a todas as PIB’s
estão descritas no documento Framework Policy Information Base.
A implementação de PIB’s com elevado nível de abstração dos dados
permite o reconhecimento e gerenciamento de uma gama maior de equipamentos
sem a necessidade de criar políticas específicas para um determinado PEP ou
fabricante.

2.3.7. Protocolos de difusão de políticas

Para a comunicação entre os componentes da arquitetura PBN, é
necessário utilizar protocolos de comunicação normalizados que permitam a
interoperabilidade entre diversos produtos e fabricantes, assegurando assim uma
grande amplitude na aplicação da solução de gerenciamento baseado em políticas.
Na arquitetura PBN citam-se o protocolo COPS - Common Open Policy
Service e o protocolo COPS-PR - COPS for Policy Provisioning.

2.3.8. COPS - Common Open Policy Service

COPS - Common Open Policy Service é o protocolo padronizado pelo
grupo de trabalho do IETF RAP - Resource Allocation Protocol na RFC 2748, sendo
atualiza pela RFC 4261, com o objetivo de normatizar a comunicação entre o PEP e
PDP no transporte de mensagens com as informações de políticas. O protocolo
COPS teve incidência inicialmente na área do RSVP - Resource Reservation
Protocol, entretanto, dada a generalidade da arquitetura do protocolo, é possível
utilizá-lo em outras áreas.
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O protocolo COPS é dividido em três segmentos distintos: o protocolo
base, os comandos específicos de acordo com o tipo de cliente e a representação
dos dados.
O protocolo base trata dos mecanismos envolvidos no processo de
comunicação referente à troca de mensagens entre um PDP e os PEP’s. A
comunicação entre PEP e PDP funciona no modelo cliente/servidor, sendo PEP o
cliente e PDP o servidor da comunicação. O COPS é um protocolo baseado em
estados (statefull) e utiliza TCP como protocolo de transporte, ou seja, o PDP
armazena o estado dos PEP’s, garantindo sincronismo sempre que necessário,
inclusive quando inexiste uma solicitação para a operação.
Os comandos específicos, de acordo com o tipo de cliente existente no
protocolo COPS, permitem a adição de um segundo nível formado por comandos
específicos de cada equipamento, possibilitando sua utilização em outras áreas com
a criação de subcamadas adicionais.
Como cada cliente suporta uma PIB contendo uma estrutura de dados
própria e objetos comuns definidos para vários contextos, a representação dos
dados no protocolo COPS torna-se flexível.
O PDP suporta diferentes tipos de clientes (áreas de aplicação) e,
adicionalmente, cada cliente pode representar diferentes tipos de políticas como, por
exemplo, segurança, QoS ou controle de acesso à rede. Dessa forma, quando o tipo
de cliente é suportado, o PDP utiliza o protocolo COPS para difundir as políticas
implementadas na rede, fornecendo uma maneira de controlar diversos aspectos de
configuração do equipamento.
No processo de comunicação entre PDP’s e PEP’s, o protocolo COPS
oferece procedimentos de sincronização utilizando mensagens específicas para
essa finalidade, além de possuir mecanismos de re-sincronismo em caso de queda
da conexão. O protocolo COPS também oferece segurança e integridade na troca
de mensagens.
Na estrutura do COPS, não são definidos o formato e a semântica dos
dados transportados pelo protocolo, sendo que, as definições dos dados trocados no
processo de comunicação são realizadas individualmente de acordo com cada tipo
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de cliente, cabendo ao protocolo COPS apenas fornecer um meio para a
comunicação.
O modelo genérico de comunicação que o protocolo COPS utiliza é
representado pelos elementos PDP e PEP. O elemento PEP pode possuir
adicionalmente uma base de dados local chamada PDP local (LPDP) com o objetivo
de manter uma política ativa no PEP, funcionando mesmo quando ocorrer perda de
comunicação com o PDP. A comunicação entre esses elementos, para a obtenção
das decisões ou diretivas, é originada pelo PEP para o PDP, utilizando uma conexão
persistente por meio do protocolo TCP, necessária para enviar requisições e receber
respostas do PDP.

2.3.9. COPS-PR - Common Open Policy Service for Policy Provisioning

O protocolo COPS-PR - COPS for Policy Provisioning é extensão do
protocolo COPS e opera apenas no modelo de comunicação Provisioning, conforme
descrito no item ―2.3.3.

Modelos

de

Comunicação‖.

Nesse

modelo

de

comunicação, o PDP transfere todas as políticas relevantes para o PEP.
A comunicação utilizando esse protocolo também é originada pelo PEP,
que informa suas características e solicita o envio das políticas armazenadas no
PDP.
A diferença entre o modelo de comunicação de dados Provisioning,
utilizado pelo protocolo COPS-PR, é a relação existente entre requisições e decisões
(1 → 1), sendo que, todas as requisições efetuadas por um PEP devem ser
respondidas por uma única decisão, enquanto no modelo Outsourcing a relação
entre requisições e decisões é de um para ―N‖ (1 → N), por exemplo: a inclusão de
uma nova política gera uma decisão baseada em um evento externo, que por
conseqüência desencadeia uma alteração no PEP, ou ainda, o envio completo de
toda a nova informação de configuração do PDP para o PEP.
O protocolo COPS-PR opera da seguinte forma: o início da comunicação
ocorre com a abertura de uma conexão do PEP para o PDP primário. Após a
conexão ser estabelecida, uma mensagem do tipo requisição, contendo informações
do cliente (tipo de hardware, versão de software, informações de configuração), é
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encaminhada ao PDP. Nessa etapa, o PEP, opcionalmente, especifica o tamanho
máximo de cada mensagem. Após o recebimento da mensagem, o PDP armazena
as informações e localiza, de acordo com o tipo de cliente, a política a ser
transmitida. Caso o PDP não suporte o tipo do cliente requisitante, é encaminhada
uma mensagem de erro e, opcionalmente, informado nessa mensagem um PDP
adicional com suporte à esse tipo de cliente.
Como no protocolo COPS, a estrutura de dados PIB também é utilizada
pelo protocolo COPS-PR.
Quando se utiliza o gerenciamento por políticas na operação do protocolo
COPS-PR, tem-se, como vantagem adicional, a configuração dos equipamentos.

2.4 Soluções livres disponíveis para IPSec e IPv6

Existem algumas soluções IPSec disponíveis de software utilizadas em
redes de grande porte baseadas em sistemas operacionais livres tais como Linux,
FreeBSD/OpenBSD/NetBSD. Essas soluções são mostradas no quadro 1.

IPsec Implementation
KAME
FreeS/WAN
Cerberus

Tipo de SO
BSD
Linux
Linux

Quadro 1 – Soluções IPSec disponíveis em software livre

2.4.1. KAME

O projeto KAME é uma implementação livre de IPSec e IPv6 disponíveis
para sistemas operacionais BSD: FreeBSD, OpenBSD e Net-BSD. O projeto KAME
é um esforço unificado de seis empresas japonesas para prover uma pilha gratuita
IPv6 e IPSec para variantes BSD no mundo. O OpenBSD fez seu próprio daemon de
ISAKMP/IKE, nomeado simplesmente como isakmpd (que foi movido também para
outros sistemas, incluindo Linux).
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2.4.2. FreeS/WAN

FreeS/WAN é o projeto que primeiro implementou uma solução completa e
de código aberto do IPSec para Linux, sendo que o projeto foi encerrado em março
de 2004. OpenSWAN e StrongSWAN são as continuações do FreeS/WAN.
O FreeS/WAN é uma implementação IPSec disponível livremente para
sistemas operacionais Linux. É a mais popular das duas implementações de IPSec
disponíveis para Linux e um grande número de desenvolvedores de código aberto
contribuíram para o projeto, que oferece uma excelente base de apoio para seus
usuários. Para a Network Associate (2003), o FreeS/WAN tem como vantagem uma
extensa documentação que descreve como configurar o FreeS/WAN para
estabelecer conexões com usuários remotos.
A desvantagem é que em conexões remotas cujos endereços IP são
atribuídos dinamicamente ou são variáveis, torna-se impossível a verificação de
autenticidade e da política baseadas no endereço IP. A configuração desse recurso
deve ser feita manualmente para suportar um pequeno número de conexões
remotas. Tem-se outra desvantagem, quando se tem dois sítios executando a
implementação FreeS/WAN com IPSec/IKE. A implementação não é completamente
compatível, pois não são oferecidos recursos de criptografia DES, nem suporte a
notificações IKE. Esses não estão disponíveis, pois não foram implementados no
código base.

2.4.3. Cerberus and PlutoPlus

Para

Glenn

e

Frankel

(2001),

Cerberus

é

uma

referência

na

implementação do IPsec disponível livremente para o Linux distribuído pela NIST. O
desenvolvimento do Cerberus está encerrado, uma vez que a aplicação é
considerada completa pelo autor original. Isso significa também que o código não foi
portado para as versões mais recentes do kernel do sistema operacional Linux.
PlutoPlus IKE é a aplicação que interage com Cerberus e suporta muitas
das características que faltam ao IKE FreeS/WAN. Entretanto, não é possível
programar algumas das características úteis do FreeS/WAN como a recuperação da
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chave pública, com recuperação usando DNS seguro. A versão estável disponível
atualmente é significativamente atrasada. Por exemplo, a versão estável não suporta
certificados de chave pública.

2.5 Conformidade normativa

De acordo com as características do negócio e a forma como as
informações são armazenadas nos computadores, existe a preocupação com a
privacidade dos dados. O controle de acesso às informações de clientes e de
funcionários não é mais somente uma boa prática de negócios.
Dependendo da legislação local do país, uma empresa que deixa de
proteger informações confidenciais ou indisponibiliza as informações dos clientes
expõe-se a responsabilidades financeiras e legais.
Nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo das características no
negócio, as organizações precisam atender a um ou mais requisitos dos seguintes
regulamentos:

Basel

Committee

on

Banking

Supervision

(BCBS);

Federal

Information Security Management Act (FISMA); Sarbanes-Oxley Public Company
Accounting Reform e Investor Protection Act; Gramm-Leach-Bliley Financial Services
Modernization Act (GLBA); Health Insurance Portability and Accountability Act
(HIPAA).
Se a organização for do ramo de saúde, o HIPAA tem algumas regras de
segurança que especificam como as informações pessoais sobre saúde no formato
eletrônico (ePHI) devem ser tratadas. Não trata do uso de uma tecnologia específica,
mas sim das funções necessárias à conformidade e da forma de atenuar os riscos
relacionados à ePHI. O isolamento de servidor com a utilização de IPSec é uma
salvaguarda técnica que ajuda atender às seguintes seções do HIPAA:
a) Controle de acesso - por meio da proteção do acesso de entrada à
rede por computadores confiáveis usando autorizações de acordo com
as políticas de segurança e do uso de criptografia para proteger as
informações contra a divulgação pela rede.
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b) Integridade - por meio da restrição do acesso de entrada à rede aos
computadores que contenham informações restritas a somente um
grupo específico de computadores e usuários.
c) Autenticação de pessoas e entidades - por meio da requisição de
autenticação e autorização de computadores confiáveis para o acesso
à rede por outros computadores confiáveis.
d) Segurança de transmissão - pelo fornecimento de autenticidade,
integridade e criptografia durante a transmissão pela rede.
No Brasil as instituições financeiras precisam atender algumas normas ou
os requisitos das seguintes entidades e respectivos documentos:


BCB – Banco Central do Brasil:
o Resolução nº. 3.380 - Dispõe sobre a implementação de
estrutura de gerenciamento do risco operacional.
o Circular nº. 3.383 – Estabelece os procedimentos para o
cálculo da parcela do Patrimônio de Referência Exigido
referente ao risco operacional.
o Comunicado nº. 12.746 - Comunica os procedimentos para a
implementação da nova estrutura de capital – Basiléia II.
o Comunicado nº 16.137 - Comunica os procedimentos para a
implementação da nova estrutura de capital – Basiléia II.



FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos:
o Assinatura

Digital

-

Recomendações

Técnicas

e

Operacionais
Para o atendimento aos requisitos de segurança apresentados, podem ser
utilizados os protocolos Secure Sockets Layer (SSL) e Transport Layer Security
(TLS). Entretanto, como esses protocolos operam na camada de sessão (modelo de
referência OSI), para sua utilização, é necessária a sua integração com a aplicação.
Adicionalmente, o protocolo SSL ainda apresenta API de programação proprietária.
Dessa forma, a utilização do IPSec no isolamento de servidor apresenta como
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principal vantagem o fato de proporcionar segurança ao tráfego de rede para
aplicativos existentes, sem alterá-los.

2.6 Segurança no IPv6

O IPv6 tem como característica a segurança nativa provida pelo protocolo
IPSec, que é uma tentativa de definir uma solução global para o problema de falta
de segurança nas comunicações em rede, conforme afirma Santos (2004). Porém,
além dessa segurança, o IPv6 dispõe de outros mecanismos, tais como: sua
estrutura de endereços e o Security Neighbor Discovery (grupo de trabalho criado
pelo IETF cujo objetivo é definir o suporte à segurança do Neighbor Discovery
Protocol (NDP).
A estrutura de endereços do IPv6 é formada por 8 (oito) campos com
dígitos em hexadecimal separados por (:) dois pontos cada, e não possui classes de
endereços (A,B,C, D e E) como no protocolo IPv4. Outra característica da estrutura
de endereços é não possuir máscara de rede, o que dificulta a busca por um
intervalo seguido de endereços de hosts, no caso de uma tentativa de invasão.
O protocolo Neighbor Discovery Protocol (NDP) associa o Address
Resolution Protocol (ARP) com os endereços MAC das placas de rede e utiliza
mensagens ICMP para a descoberta do roteador (router discovery). Esse protocolo é
importante no mecanismo de auto-configuração de máquinas IPv6 na rede, já que
essas máquinas obtêm informações necessárias para sua configuração IP, usando
suas mensagens e sem a necessidade de intervenção direta do administrador.
As mensagens do protocolo NDP são do tipo ICMPv6, que não usam
nenhum tipo de proteção IPSec. Portanto, o protocolo NDP está sujeito a ataques
que redirecionam o fluxo dos pacotes IP para lugares inconvenientes. Para resolver
este problema de segurança e evitar a configuração manual do NDP, é utilizado o
Security Neighbor Discovery (SEND), sem a necessidade de acabar com a
configuração automática, conforme afirma Santos (2004).
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2.7 Conclusão
Neste capítulo foi apresentado o estágio atual da técnica de isolamento de
servidor. Foram abordadas a arquitetura NAP - Network Access Protection, as
soluções de softwares livres disponíveis e a conformidade normativa.
Observa-se que, embora haja documentações que descrevam como obter
segurança com a utilização do IPSec, elas tratam do assunto com base em sistemas
operacionais homogêneos, sem integrar diferentes sistemas operacionais e, além
disso, não ocorreram atualizações para os sistemas operacionais atuais.
O IPv6 traz muitas vantagens em relação ao IPv4, e a característica de
auto-configuração do protocolo IPv6 permite a aplicação da arquitetura de defesa
em profundidade aliando, também, o processo de auto-configuração ao protocolo
IPSec, protegendo as comunicações de forma implícita para o usuário final.
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3 DEFESA EM PROFUNDIDADE

Neste capítulo são abordados os principais conceitos de Defesa em
profundidade como parte da estratégia de segurança em redes, por meio da
descrição das três categorias de atores primários da defesa em profundidade:
Pessoas, Tecnologia e Operações. No aspecto tecnologia, é descrita uma forma de
isolamento lógico de comunicações com a utilização do protocolo IPSec.

3.1 Introdução

Para Hazlewood (2003), defesa em profundidade é a técnica de proteger
redes de computadores com uma série de mecanismos defensivos de tal modo que,
se um mecanismo falha, outro já existente impedirá ou atenuará os efeitos de um
ataque. Muitos atacantes potenciais possuem grande variedade de métodos de
ataque disponíveis. Utilizar a estratégia da defesa na profundidade reduzirá o risco
de ter um ataque bem sucedido na rede.
Defesa em profundidade também é definida como uma estratégia prática
para conseguir níveis elevados de segurança da informação em ambientes
altamente dependentes das redes de computadores. Adota uma estratégia baseada
em ―melhores práticas‖ que confia na implementação eficaz de técnicas e
tecnologias. A estratégia recomenda um balanço entre a capacidade de proteção,
custo, desempenho e considerações operacionais, conforme definido pela National
Security Agency (2002).

3.2 Segurança da Informação

Para a National Security Agency (2002), a segurança da informação é
obtida quando os dados e os sistemas de informação são protegidos pela aplicação
de serviços de segurança como: disponibilidade, integridade, autenticação,
confidencialidade e não-repúdio. A aplicação desses serviços deve ser baseada nos
paradigmas de proteção, detecção e reação. Isso significa que em adição à
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incorporação dos mecanismos de proteção, as organizações necessitam prevenir
ataques e incluir ferramentas e procedimentos de detecção e reação ao ataque e de
recuperação dos sistemas de informação.

Figura 5 – Estratégia de Defesa em profundidade
Fonte: adaptado de National Security Agency (2002)

A figura 5 descreve um princípio importante da estratégia de defesa em
profundidade: a obtenção da segurança da informação (Information Assurance - IA)
requer um foco balanceado em três categorias primárias: pessoas, tecnologias e
operações.

3.2.1. Primeira linha de defesa: Pessoas
O alcance da Segurança da Informação começa com um compromisso da
gerência baseado no claro entendimento de uma ameaça percebida. Este
compromisso deve ser acompanhado do estabelecimento de políticas eficazes e de
procedimentos de Segurança da Informação, da atribuição de papéis e
responsabilidades, do compromisso com recursos e treinamento de pessoal. Estas
etapas incluem o estabelecimento de medidas de segurança física e de segurança
do pessoal para controlar e monitorar o acesso e aos elementos críticos do ambiente
de tecnologia da informação.
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A figura 6 ilustra os componentes da categoria pessoas:

Figura 6 – Defesa em profundidade com foco em Pessoas
Fonte: adaptado de National Security Agency (2002)

Para Hazlewood (2003), as pessoas são os mais importantes ―ativos‖ em
qualquer organização. Elas também são a primeira linha de defesa em qualquer
estratégia de segurança abrangente.
Políticas definem as metas e os objetivos da empresa, guiam a conduta e
o curso das ações de cada pessoa. Processos e procedimentos formais
estabelecem a coerência e a metodologia específica orientando os indivíduos nas
suas atividades diárias. Uma boa política de segurança, devidamente utilizada, é
uma das mais importantes medidas de segurança, que a empresa pode desenvolver.
Os funcionários em uma organização devem estar cientes e compreender
os processos e procedimentos relacionados à segurança para que a política de
segurança da organização seja eficaz. Adicionalmente, cada pessoa deve integrar
as políticas de segurança em suas rotinas de trabalho; processos e procedimentos
devem ser claros e concisos; compreendidos e estarem à disposição de cada
indivíduo. O treinamento organizacional formal de conscientização da política de
segurança é uma parte importante dos componentes listados na figura 6.
Políticas e descrições de cargo devem definir regras e responsabilidades
dos aspectos de segurança da informação da organização. Os cargos e suas
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descrições devem ser referenciados nas políticas a fim de identificar os responsáveis
pela infraestrutura

da segurança da informação.

As competências e experiências dos responsáveis pela infraestrutura da
segurança da informação variam muito em qualquer organização. Mudanças em TI e
na segurança da informação ocorrem de forma rápida e com frequência e as
organizações devem fornecer tempo suficiente e orçamento para permitir que as
equipes de profissionais atinjam as competências com a realização de treinamento e
conferências em segurança. Isso retornará às organizações como benefício: acesso
a novos conhecimentos, idéias, ferramentas e experiências.
Resposta pré-determinada a incidentes potencialmente críticos é outro
fator importante no desenvolvimento de uma estratégia de segurança abrangente.
Isso inclui medidas pró-ativas e o estabelecimento de planos de contingência. A
hierarquia de notificação e escalação é valiosa quando se trata de segurança e de
outros eventos importantes. Essas medidas, planos e procedimentos provêem uma
resposta lógica e consistente se um incidente crítico ocorrer. A sensibilização e a
formação são aspectos importantes que devem ser incluídos para a implementação
bem sucedida de resposta a incidentes.

3.2.2. Segunda linha de defesa: Tecnologia

Segundo a National Security Agency (2002), uma série de tecnologias está
disponível para fornecer serviços de segurança da informação e para detectar
intrusões. Para garantir que as tecnologias corretas sejam adquiridas ou
desenvolvidas, a organização deve estabelecer um conjunto de regras efetivo e de
processos para sua aquisição. Esse conjunto de regras e de processos deve incluir:
política da segurança, princípios de segurança da informação, critérios para produtos
necessários para segurança da informação, certificados de aquisição de produtos
validados por uma entidade confiável, guia de configuração e por processos para
avaliar o risco dos sistemas integrados. A estratégia de defesa em profundidade
recomenda diversos princípios para a segurança da informação. Estes incluem:
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a) Defesa em lugares múltiplos. Dado que os adversários atacam um alvo
em diversos pontos usando pessoal interno ou externo, uma organização necessita
desenvolver mecanismos de proteção em diversas localizações para resistir a todas
as classes de ataques. No mínimo, as "áreas de foco" defensivas, apresentadas na
figura 7, devem:

Figura 7 – Defesa em profundidade com foco em Tecnologia
Fonte: adaptado de National Security Agency (2002)



Defender a Infraestrutura

e a Rede – Proteger as redes de

comunicações LAN e WAN (por exemplo: de ataques do tipo DoS
(Denial of Service);


Prover serviços de confidencialidade e integridade para proteger a
transmissão de dados na rede (por exemplo: usar criptografia e
meios de segurança no fluxo de tráfego para proteger contra as
monitorações passivas).



Defender os limites da rede (por exemplo: adotar Firewalls e
detectores de Intrusão para proteger a rede contra ataques ativos).
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Defender o ambiente computacional (por exemplo: prover controle
de acesso em hosts e servidores para proteger a rede contra
ataques de pessoal externo e uso indevido do pessoal interno.)

b) Proteção estendida em camadas. É importante implementar essas
funcionalidades antes de o adversário encontrar e explorar as vulnerabilidades do
sistema, visto que até o melhor produto de segurança da informação tem fraquezas
inerentes. Uma contramedida efetiva é o desenvolvimento de mecanismos de
múltiplas barreiras entre o adversário e seu alvo. Cada um destes mecanismos deve
apresentar obstáculos únicos para o adversário e incluir proteção e detecção. Eles
ajudam a detectar o adversário até que reduza suas chances de um ataque bem
sucedido. O quadro 2 apresenta as classes de ataque e os mecanismos múltiplos de
defesa.

Classe de
Ataque
Passivo

Primeira linha de
defesa
Segurança no fluxo de
tráfego e criptografia na
camada de rede e link
Defender os limites da
rede
Segurança de pessoal e
física

Segunda linha de
defesa
Aplicações com
segurança habilitada

Defender o ambiente
computacional
Controle de acesso
Pessoal Interno
autenticado e
auditoria
Segurança de pessoal e Contramedidas
Restrito interno
física
técnicas de vigilância
Desenvolvimento e
Controle de
distribuição de softwares integridade em
Distribuição
confiáveis
tempo de execução
Quadro 2 – Exemplo de defesa em camada
Fonte: adaptado de National Security Agency (2002)
Ativo

c) Desenvolver Firewalls acoplados com detectores de intrusão e aplicálos nos limites da rede externa e interna é um exemplo de defesa em várias
camadas. O Firewall interno suporta controle de acesso e filtragem de dados mais
granulares.
d) Especificar uma segurança robusta (resistente e garantida) de cada
componente de segurança da informação. Por exemplo, é frequentemente mais
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efetivo e operacionalmente adequado para a segurança corporativa desenvolver um
mecanismo forte nos limites da rede do que no desktop do usuário.
e) Desenvolver uma infraestrutura

robusta de chaves públicas e de

gerenciamento de chaves que suportem todas as tecnologias de segurança das
informações incorporadas e que são altamente resistentes a ataques.
f) Desenvolver infraestrutura para detectar intrusões e para analisar e
correlacionar os resultados e reagir.
No artigo de Hazlewood (2003), a defesa em profundidade é abordada sob
outro prisma que trata a categoria ―Tecnologia‖, segundo definição da National
Security Agency (2002), como um conjunto de componentes tecnológicos
reagrupados

nas

sub-categorias

Rede

e

Host.

As duas

abordagens

se

complementam.
Na sub-categoria Rede, existem diversos componentes que devem ser
considerados quando da implementação, operação e avaliação da rede. O Firewall
da rede é a mais óbvia consideração, mas existem outros componentes importantes
de segurança de rede que devem ser considerados.
A rede privada virtual é um recurso altamente recomendado da
infraestrutura de TI devido à sua potencialidade, em que determinadas informações
são criptografadas ou permite-se o acesso remoto seguro aos ativos de TI.
A topologia da rede é uma consideração importante quando se deseja
limitar a comunicação entre os ativos de TI da organização. Se alguém ganhar
acesso desautorizado aos sistemas confiados de uma origem externa ou interna, a
topologia da rede e as limitações impostas representam uma camada de defesa.
Organizar os servidores internos, estações de trabalho, laptops, redes wireless e
servidores acessíveis da Internet em segmentos da rede separados é uma boa
prática. Restringir o fluxo de tráfego ao mínimo absoluto entre os segmentos da rede
(usualmente por regras de firewall) aumenta a posição de segurança organizacional
e reduz significativamente os riscos associados às tentativas desautorizadas de
acesso das fontes confiáveis.
O Sistema de Detecção de Intrusão (Network Intrusion Detection System NIDS) é um serviço de monitoração e alarme de rede. Um NIDS é normalmente um
recurso do firewall ou um produto separado que analisa os pacotes de dados na
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rede com o objetivo de identificar tentativas de intrusão, IP spoofing e outros pacotes
maléficos. Esse importante componente, em alguns casos, fornece feedback em
tempo real para um sistema de firewall bloquear pacotes adicionais a partir de um
remetente.
Sistema de detecção de intrusão para host (Host-based Intrusion
Detection System - HIDS) é distinto de IDS para rede. Um host IDS é outro
componente importante de uma estratégia de segurança abrangente. A capacidade
de centralizar arquivos de registro de host (log de eventos no Windows, syslog em
sistemas Unix e Cisco), de uma empresa em HIDS é uma medida de segurança próativa. A detecção automatizada de assinaturas e os eventos incomuns nos registros
podem fornecer a informação oportuna e valiosa em tentativas reais e suspeitas de
intrusão.
Realizar recorrentes auditorias de rede é um item essencial de qualquer
estratégia de segurança. Auditoria pode ajudar a encontrar vulnerabilidades antes de
um processo de intrusão. Fornecer trilhas de auditoria detalhadas e arquivamento,
registros utilizados na análise de intrusão de rede, análise estatística da rede, e
evidências históricas passadas para futuras auditorias e incidentes de rede.
Realizar auditorias recorrentes e fornecer trilhas de auditoria do host, são
componentes-chaves para determinar como estão as medidas de segurança
baseadas no host. Uma auditoria pode mostrar onde podem ser feitas melhorias,
identificar vulnerabilidades e assinaturas HIDS, e fornecer evidências históricas para
auditorias e incidentes futuros do host.
A sub-categoria host, inclui roteadores, estações de trabalho, servidores e
sistemas de controle automatizado. Quando violações ocorrem em outros
componentes dentro da categoria tecnologia, então é possível que medidas de
segurança ativadas no host possam detectar e, possivelmente evitar um incidente.
O host deve apresentar potencialidade e possuir capacidade além de ser
configurado – chamado também de 3C (capability (capacidade  habilidade),
capacity (capacidade  disponibilidade), configuration) – Esses são importantes
aspectos de uma estratégia de segurança abrangente. 3C é frequentemente uma
potencialidade defensiva mal aproveitada quando não é bem compreendida.
Algumas considerações do host relacionadas à segurança 3C são:
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a) Proporcionar apenas um serviço por servidor;
b) Combinar recursos de hardware com requisitos de software;
c) Configurar um servidor correta e seguramente;
d) Monitorar vulnerabilidades e aplicar patches;
e) Corresponder privilégios às necessidades individuais;
f) Eliminar senhas sujeitas à quebra.

Oferecer Segurança é garantir integridade do conteúdo, disponibilidade e
acessibilidade dos dados armazenados nos hosts. É importante garantir que
arquivos não sejam indevidamente alterados, apagados ou movidos quando criados
no host. Se um arquivo for modificado, a autoridade competente deve ser notificada
e uma ação corretiva deve ser tomada.
A capacidade de garantir integridade conta com mecanismos derradeiros
para agir em relação a incidentes de segurança de integridade quando alguém
obtém acesso aos sistemas e ultrapassa todos os outros mecanismos de defesa.
Backups, recuperação de desastres e planejamento de continuidade dos negócios
são aspectos críticos da política de segurança voltados à integridade dos dados.

3.2.3. Terceira linha de defesa: Operações

A categoria operações concentra-se em todas as atividades requeridas
para sustentar a postura de segurança no dia a dia da organização conforme
apresentado na figura 8 a seguir.
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Figura 8 – Defesa em profundidade com foco em Operações.
Fonte: adaptado de National Security Agency (2002)

Essas atividades incluem:
a) Manter acessível e atualizada a política de segurança de sistemas;
b) Autorizar e certificar alterações nas linhas de base da tecnologia da
informação. O processo de autorização e certificação deve fornecer dados para
suporte às decisões baseados em ―Gerenciamento de Risco‖. O Gestor deve
reconhecer que um ―risco aceitável por um, é um risco compartilhado por muitos‖,
em um ambiente interconectado;
c) Controlar o nível de segurança da tecnologia da informação, por
exemplo, instalar patches de segurança, atualizar antivírus e manter listas de
controle de acesso atualizadas;
d) Fornecer serviços robustos de infraestrutura

de chaves públicas e

gerenciamento de chaves;
e) Executar avaliações de segurança de sistemas, por exemplo, fazer
varreduras de vulnerabilidades, para verificar a ―robustez de segurança‖;
f) Monitorar e reagir às ameaças em curso;
g) Responder a ataques silenciosos e informar;
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h) Restabelecer o estado operacional e reorganizar.

3.3 Introdução ao Isolamento Lógico
Protegem-se dados de computadores e comunicações de rede por meio
de isolamento físico, conforme definido em Microsoft (2005). O problema do
isolamento físico é que, com o advento das comunicações móveis e a natureza dos
ambientes de rede distribuídos, a proteção por limites físicos não é eficaz, cria
obstáculos para sua implementação e torna a operação inflexível.
A proteção através de isolamento lógico do tráfego de rede possibilita a
criação de camada de segurança na comunicação entre computadores e/ou redes.
O objetivo do isolamento lógico é permitir que a rede interna seja segmentada e
isolada para oferecer suporte em nível mais elevado de segurança, sem necessitar
de limites físicos rígidos. Com esta abordagem de isolamento lógico utiliza-se uma
técnica denominada de Isolamento de Servidor e de Domínio, cuja base são os
protocolos IPv4 e IPSec.
A figura 9 mostra uma infraestrutura de rede típica, formada por várias
camadas de defesa de rede e ilustra onde o isolamento lógico se enquadra dentro
do ambiente, para complementar as defesas de rede já existentes.

Figura 9 – Áreas de infraestrutura e camadas de defesa de rede
Fonte: adaptado de Microsoft (2005)
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A figura 9 mostra que o isolamento lógico é restrito às comunicações entre
hosts da rede interna. As VPN’s são gerenciadas através de Serviços de Acesso
Remoto para permitir que o tráfego de funcionários ou redes remotas seja conectado
em segurança a partir de locais remotos. Os firewalls de borda de rede protegem as
comunicações entre a Internet e as redes internas. Um RAS, oferece a
funcionalidade de gerenciar as conexões de funcionários remotos através de uma
rede de quarentena.
Adicionalmente existem outras tecnologias que também realizam o
isolamento lógico, conforme apresentado no quadro a seguir:
Funcionalidades

Chave

Criptografia

Chaves

Certificado

Suporte

Suporte

Suporte

Secreta

Oportunista

RSA

Digital

NAT

a

a IPv6

(X.509)

Conexão
de
Usuário
Remoto

Tecnologias
FreeS/WAN

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Não

FreeS/WAN (com
Patchs X.509 e
NAT)
Isakmpd
(OpenBSD)
McAfee VPN
MS

Windows

2000/XP

Sim c/
Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

restriçõe
s

SSH Sentinel
Checkpoint FW1/VPN-1

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Quadro 3 – Tecnologias que realizam o isolamento lógico.
Fonte: Guimarães (2006 apud FreeS/WAN, 2003) com adaptações
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3.4 Isolamento de Servidor e de domínio

A técnica desenvolvida pela Microsoft (2005), denominada ―Isolamento de
servidor e de domínio‖ permite que as comunicações TCP/IP sejam restritas aos
membros de um domínio administrativo, que contém computadores confiáveis
(controlados). Dessa forma, os computadores designados como confiáveis podem
ser configurados para permitir apenas conexões de entrada de outros computadores
ou de um grupo de computadores também designados como confiáveis, atenuando
a ameaça apresentada pelo acesso não autorizado por um computador não
confiável.

3.4.1. Isolamento de Servidor

O termo isolamento de servidor define como os servidores podem
restringir o acesso de entrada usando IPSec para garantir que um servidor aceite
conexões de rede apenas de membros de domínio confiáveis ou de um grupo
específico de membros de domínios.

3.4.2. Conceito de Domínio

Domínio é uma coleção de objetos como computadores, usuários e grupos
definidos por um administrador, que compartilham um diretório de dados comum, por
exemplo, um domínio Microsoft tem um nome único e fornece acesso centralizado
às contas de usuário e grupos mantidas pelo administrador do domínio.

3.4.3. Isolamento de Domínio

O Isolamento de Domínio define o tipo de isolamento que separa
computadores confiáveis de computadores não confiáveis.
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Isolar um domínio é impor qualquer limite de segurança no caminho
confiável acessível por meio de uma confiança mútua entre dois hosts que tentam
proteger suas comunicações.

3.5 Componentes e funcionalidades importantes para o isolamento de servidor e
domínio
A solução de isolamento de servidor e domínio consiste em vários
componentes e funcionalidades que, em conjunto, configuram a solução. As
subseções a seguir descrevem esses componentes.

3.5.1. Componente: Hosts confiáveis
Host’s confiáveis são computadores que a organização de TI administra a
fim de atender a requisitos mínimos de segurança.
Confiança é um indicador da convicção de que um determinado
computador esteja em um estado saudável e atenda aos requisitos mínimos de
segurança estabelecidos pela organização. Esses requisitos podem ser de natureza
técnica, focalizados na segurança, relacionados aos negócios ou conter uma
combinação desses componentes. Tais requisitos também determinam o estado em
que um computador deve estar antes de estabelecer comunicações com outros
computadores, conforme definido em Microsoft (2005).
Computadores não confiáveis são aqueles cujo cumprimento dos
requisitos de segurança não esteja garantido. Em geral, um computador é
considerado confiável se for gerenciado e protegido.
Depois de determinar que o computador é confiável, o próximo
componente da solução confirma o estado do computador por meio de autenticação.
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3.5.2. Componente: Protocolo IPSec

O protocolo IPSec é outro componente necessário para a aplicação da
solução de isolamento de servidor e domínio nos moldes propostos. Ele oferece um
mecanismo geral de segurança da camada IP baseado em diretiva ideal para
autenticação host a host. Diretiva IPSec é definida de modo a ter regras e
configurações de segurança que controlam o fluxo do tráfego IP de entrada e de
saída em um host.

3.5.3. Funcionalidade: Autenticação de host

O mecanismo de autenticação de host determina se o computador que
tenta iniciar uma sessão tem uma credencial de autenticação válida, como
credencial da permissão Kerberos, certificado digital ou chave pré-compartilhada.

3.5.4. Funcionalidade: Autorização de host

Depois de determinar que a comunicação recebida vem de uma fonte
verificável, o host precisa avaliar se deve permitir o acesso do computador e do
usuário de origem. Essa etapa é importante, porque um dispositivo autenticar-se não
oferece garantia de que esteja autorizado a acessar um determinado host.

3.6 Modelagem dos Grupos de Base

Grupos de Base são recipientes lógicos que permitem o desenho e a
definição dos grupos de isolamento.
No processo de definição dos grupos de base são identificados, no
mínimo, 2 grupos de isolamento iniciais: Sistemas não confiáveis e Sistemas
confiáveis, conforme apresentado na figura 10:
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Figura 10 – Grupos de isolamento de base
Fonte: adaptado de Microsoft (2005)

3.6.1. Grupo Sistemas não Confiáveis

Sistemas não confiáveis referem-se a computadores ou sistemas de
informação ignorados, alheios, não gerenciados pelo departamento de TI da
organização, ou a computadores não aderentes às tecnologias propostas.
Esses sistemas podem ser denominados hosts não confiáveis ou não
gerenciáveis.
Pelo grau de risco atribuído a esses sistemas, eles não farão parte da
solução de isolamento.
Exemplos de computadores e sistemas que se enquadram nesse grupo:
a) Computadores e dispositivos cujo sistema operacional não suporte
o protocolo IPSec;
b) Computadores não associados a um controlador de domínio ou não
reconhecidos por uma autoridade certificadora (CA).
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3.6.2. Grupo Sistemas Confiáveis

O domínio lógico de isolamento denominado Sistemas Confiáveis oferece
o primeiro recipiente lógico para hosts confiáveis.
Os hosts neste grupo usam IPSec para controlar as comunicações
permitidas, tanto as originadas quanto as destinadas a eles.
O termo domínio é usado neste contexto para ilustrar um limite de
segurança.
A política de segurança corporativa tem por objetivo fornecer regras
―normais‖ ou padrão para a maioria dos computadores da organização, de modo a
fixar as características de comunicação do grupo ―sistemas confiáveis‖.
Outros subgrupos de isolamento podem ser criados, caso seus requisitos
de comunicação forem diferentes daqueles do grupo ―sistemas confiáveis‖.

3.6.3. Grupo Isolamento de Fronteira (Boundary Isolation Group)

Este grupo é destinado a comunicação com equipamento e dispositivos
que não suportem o protocolo IPSec.
Os computadores no grupo ―isolamento de fronteira‖ são hosts confiáveis
que podem se comunicar tanto com outros hosts confiáveis como com hosts não
confiáveis.
Dessa forma, é definida uma política contendo hosts que terão permissão
para se comunicar com sistemas não confiáveis. Esses hosts estão expostos a um
nível maior de riscos, pois poderão receber comunicações de entrada diretamente
de computadores não confiáveis. A organização deve compreender os riscos e
atenuá-los antes de adicionar um host ao grupo ―isolamento de fronteira‖.
Os hosts do grupo ―isolamento de fronteira‖ tentarão se comunicar usando
IPSec, iniciando uma negociação IKE com o computador de origem. Se não houver
resposta para IKE dentro de três segundos, o host irá retornar para texto claro e
tentará estabelecer comunicações em texto sem formatação e sem IPSec.
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3.6.4. Grupo Lista de Isenção

Os grupos de isolamento apresentam algumas restrições quando são
implementados em ambientes ativos. Os principais servidores de infraestrutura ,
como controladores de domínio, servidores DNS e servidores DHCP, geralmente
estão disponíveis a todos os sistemas na rede interna, por isso esses serviços de
servidor não podem exigir IPSec para o acesso de entrada.
Para que o serviço DNS seja incluído no grupo ―isolamento de fronteira‖, é
necessário analisar os valores limites dos tempos de timeout da aplicação, pois
quando limites de tempo forem pequenos, haverá impacto negativo de desempenho
no caso de a comunicação ser estabelecida em retorno para texto claro.
Quanto ao serviço de DHCP, os hosts confiáveis acessam o servidor para
obter um endereço IP durante a inicialização do computador e a transação é
realizada sem a utilização do IPSec.
No artigo de Rezende e Geus (2004), são observadas duas alternativas
para solucionar os problemas de atribuição dinâmica de endereço: IP virtuais e
servidores de informação DNS. Segundo Rezende e Geus (2004, apud PEREIRA et.
al., 1999), uma das alternativas é a chamado Mode-Config, que introduz mensagens
específicas proprietárias no protocolo IKE.
A outra alternativa, padronizada pelo IETF, é o uso do protocolo DHCP
sobre IPSec, conforme definido em Rezende e Geus (2004, apud PATEL et. al.,
2003). Nessa alternativa após a negociação da primeira fase do protocolo IKE no
modo principal, chamado Main Mode, é negociada uma SA IPSec no modo rápido,
chamado Quick Mode. Essa SA é chamada de DHCP SA e tem como objetivo
transportar mensagens do tipo broadcast DHCP DISCOVER.
A lista de computadores que não podem ser protegidos com IPSec é
denominada lista de isenção e é implementada em cada política de segurança
IPSec.
Adicionalmente, é possível ter situações específicas, onde os hosts
confiáveis necessitam acessar outros servidores na rede sem usar IPSec. Esses
servidores serão adicionados à lista de isenção.
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Condições para que um host seja colocado na lista de isenções:
a) Host não atende aos critérios de política de segurança do grupo
―isolamento de fronteira‖;
b) Host executa aplicativos sensíveis à latência que não possam aguardar
pelo período de negociação de retorno para texto claro ou pelo
encapsulamento IPSec do tráfego do aplicativo;
c) Host oferece suporte a hosts confiáveis e não confiáveis e, esses
últimos, nunca usam IPSec para proteger a comunicação com hosts
confiáveis;
d) Host não suporta grandes quantidades de conexões simultâneas por
questões de escalabilidade que, consequentemente, podem causar
impactos no desempenho.
Quando um host é adicionado à lista de isenções, tanto o tráfego de saída
quanto o tráfego de entrada são isentos de comunicação segura, utilizando o IPSec.
Dessa forma, hosts isentos têm direito de acesso de entrada não autenticado para
qualquer host, confiável ou não confiável.

3.7 Requisitos de tráfego das comunicações

Após definir os grupos de base, criar um diagrama com o mapeamento
dos fluxos de tráfego facilita a visualização precisa das comunicações e auxilia na
criação das políticas IPSec.
O diagrama da figura 11 apresenta os caminhos permitidos para a
comunicação entre os grupos de base, os hosts do grupo ―sistemas não confiáveis‖
e do grupo ―lista de isenções‖.
Na mesma figura, as setas exibidas com linha contínua usam IPSec para
suas comunicações; e com linhas pontilhadas indicam comunicações permitidas sem
IPSec. Os grupos circunscritos com traços em negrito têm diretiva IPSec atribuída
aos seus computadores.
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8

9

10

Figura 11 – Caminhos de comunicações permitidos para grupos
de isolamento de base.
Fonte: adaptado de Microsoft (2005)

O quadro 3 enumera as opções de comunicação do tráfego entre os
grupos de base, sistemas não confiáveis e lista de isenções.

Fluxo

De:

Para:

Bidire
cional

Tentar
Retorno
IKE/IPSec Sem IPSec

1

Sistemas Confiáveis

Lista de Exceções

Sim

Não

Não

2

Sistemas Confiáveis

Isolamento de Fronteira

Sim

Sim

Não

3

Sistemas Confiáveis

Sistemas Não Confiáveis

Não

Sim

Sim

4

Isolamento de Fronteira

Lista de Exceções

Sim

Não

Não

5

Isolamento de Fronteira

Sistemas Não Confiáveis

Não

Sim

Sim

6

Sistemas Não Confiáveis

Isolamento de Fronteira

Não

Não

Não

7

Sistemas Não Confiáveis

Lista de Exceções

Sim

Não

Não

8

Sistemas Confiáveis

Sistemas Confiáveis

Sim

Sim

Não

9

Isolamento de Fronteira

Isolamento de Fronteira

Sim

Sim

Não

10

Sistemas Não Confiáveis

Sistemas Não Confiáveis

Sim

Não

Não

Quadro 4 – Opções para comunicação entre grupos de isolamento de base.
Fonte: Microsoft (2005)
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Segue explicação de cada coluna do quadro 3:


Fluxo: número atribuído ao caminho de comunicação ilustrado na
figura 11 dos grupos de isolamento de base;



De: grupo que contém os iniciadores do tráfego;



Para: grupo que contém os respondedores, contatados através do
caminho de comunicação permitido;



Bidirecional: Indica se o caminho permite que as funções de iniciador
e respondedor sejam revertidas de forma que o tráfego seja iniciado
tanto do grupo De como do grupo Para;



Tentar IKE/IPSec: Indica se o iniciador tenta usar IPSec para proteger
as comunicações;



Retorno Sem IPSec: Indica se o respondedor pode se comunicar com
o iniciador sem usar IPSsec caso a negociação IKE seja concluída sem
sucesso;

Na figura 11, cada caminho permitido é explicado a seguir:



Os fluxos de tráfego 1, 4 e 7 ilustram comunicações em rede
especificamente permitidas para os hosts contidos na lista de isenções
de política IPSec.



Os fluxos de tráfego 2 e 8 mostram comunicações entre os grupos
―sistemas confiáveis‖ com ―isolamento de fronteira‖ e ―sistemas
confiáveis‖ com o próprio grupo. Esse caminho tenta usar IPSec para
proteger o tráfego. Se a negociação IKE falhar, as comunicações
falham, pois não há opção de retornar para texto claro, O tráfego pode
exigir criptografia, dependendo dos requisitos de segurança.



O fluxo de tráfego 3 mostra que hosts no grupo ―sistemas confiáveis‖
são capazes de iniciar comunicações com hosts no grupo ―sistemas
não confiáveis‖. Isso é possível porque a política para esse grupo
permite que os hosts do grupo ―sistemas confiáveis‖ retornem texto
claro se não houver resposta para a solicitação inicial de negociação
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IKE. Os dispositivos do grupo ―sistemas não confiáveis‖ que tentarem
iniciar conexões não IPSec com hosts confiáveis serão bloqueados
pelos filtros de entrada IPSec.


Os caminhos de tráfego 5 e 6 definem comunicações permitidas entre
o grupo ―isolamento de fronteira‖ e o grupo ―sistemas não confiáveis‖.
O caminho 6 mostra que o grupo ―isolamento de fronteira‖ tem
permissão para comunicação de saída com hosts no grupo ―sistemas
não confiáveis‖ sem criptografia. Se não houver resposta para a
negociação IKE, o host retorna para comunicações em texto claro. O
caminho 5 cobre o tráfego iniciado a partir dos hosts no grupo
―sistemas não confiáveis‖ para o grupo ―isolamento de fronteira‖.
Embora este fluxo seja semelhante ao fluxo 6, os hosts no grupo
―sistemas não confiáveis‖ não tentam negociação IKE com o grupo
―isolamento de fronteira‖. Eles se conectam por meio de conexões
TCP/IP com texto claro.



O fluxo 9 mostra a comunicação permitida entre hosts do grupo
―isolamento de fronteira‖. Como todos os hosts deste grupo suportam
IPSec, eles tentarão usá-lo para proteger o tráfego. Se a negociação
IKE falhar, as comunicações falham, pois não há opção de retornar
para texto claro.



O fluxo 10 mostra a comunicação entre hosts no grupo ―sistemas não
confiáveis‖. Como os hosts não suportam o protocolo IPSec, a
comunicação será bidirecional e em texto claro.
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3.8 Política IPSec

Uma política IPSec consiste em usar diversos componentes para
implementar requisitos de segurança IPSec. A figura 12 mostra componentes de
uma diretiva IPsec e como eles estão inter-relacionados.

Figura 12 – Componentes da política IPsec.
Fonte: adaptado de Microsoft (2005).

A política IPSec é um conjunto de regras que determina o tipo de tráfego
de comunicação em rede permitido e de que modo a comunicação deve acontecer.
Cada regra consiste em uma lista de filtros e uma ação associada.
A lista de filtros contém um grupo de filtros. Quando um tipo de tráfego
corresponde a um filtro específico, a ação de filtro associada é acionada. Além disso,
as regras definem os métodos de autenticação usados na comunicação entre hosts.
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3.8.1. Listas de filtros IPSec

As listas de filtros IPSec são conjuntos contendo um ou mais filtros usados
para lidar com tipos de tráfego de rede específicos, de acordo com o critério definido
para cada filtro. Cada filtro, em uma lista, define os seguintes aspectos:

a) Redes ou endereços de origem e destino;
b) Protocolo(s);
c) Portas UPD ou TCP de origem e destino;

3.8.2. Ações de filtro IPSec

As ações de filtro definem os tratamentos aplicáveis aos pacotes IP
enquadrados nas regras contidas na lista de filtros. As ações de filtro são a base
para a implementação dos vários grupos de isolamento.
Os métodos de segurança implementados na ação de filtro são
determinados pelos requisitos de processamento de pacotes associados a cada
regra. As três opções seguintes estão disponíveis:
a) Bloquear: O pacote será descartado ou ignorado;
b) Permitir: O pacote poderá atravessar a camada IPSec sem exigir o
processamento adicional pelo IPSec;
c) Negociar: O IPSec tentará negociar um dos métodos de segurança
presentes na ação de filtro de acordo com sua ordem de precedência.
A preferência do método de segurança dependerá de sua posição na
lista: métodos no topo da lista têm maior precedência. Os métodos de
segurança podem decidir entre usar integridade ou ativar a criptografia.
Escolhem também os algoritmos de criptografia. O tratamento será
determinado pela configuração de aceitar comunicação não segura,
mas sempre responderá usando IPSec.
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3.9

Conclusão

Neste capítulo foram apresentados os conceitos da arquitetura de defesa
em profundidade, segurança da informação, e foram descritas as três categorias que
compõem a arquitetura de defesa em profundidade: pessoas, processos e
tecnologia. No item tecnologia da arquitetura de defesa em profundidade, foi
apresentada a técnica de isolamento lógico desenvolvida pela Microsoft e
denominada de Isolamento de Servidor e de Domínio. O capítulo finaliza com a
definição dos recursos e funcionalidades mínimas que compõem essa técnica.
Concluí-se que, para a implementação da arquitetura de defesa em
profundidade é necessário balanceamento entre as três categorias que compõem a
arquitetura, ou seja, a aplicação do item tecnologia isoladamente não é suficiente
para alcançar de forma completa a defesa em profundidade.
Com o mapeamento dos fluxos de comunicação, de acordo com as
características da empresa, e a definição dos grupos de base, a partir de um
conjunto mínimo, é possível desenvolver outros grupos de comunicação mais
específicos, facilitando também a criação de políticas e filtros associados.
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4 CONCEITOS DE IPSEC E INFRAESTRUTURA DE CHAVE
PÚBLICA

Neste capítulo são descritos os conceitos básicos do principal componente
da técnica de isolamento de servidor, o protocolo IPSec. Também são abordados os
conceitos do componente Infraestrutura da Chave Pública, necessário para a
extensão da técnica de isolamento de servidor integrando o processo de
autenticação entre os sistemas operacionais de plataformas mistas.

4.1 IPSec

IPSec é um conjunto de protocolos de segurança e algoritmos, que define
uma arquitetura e especificações, baseado em padrões. O IPSec e os protocolos de
segurança relacionados estão em conformidade com padrões abertos, publicados
pelo Internet Engineering Task Force (IETF) e documentados nas RFC’s e nos
artigos do IETF. O IPSec opera na camada de rede, protegendo e autenticando
pacotes IP entre os dispositivos participantes, conforme definido em Wenstrom
(2002).
Tanenbaum (2003) ressalta que, tecnicamente, o IPSec tem duas partes
principais: a primeira parte define dois novos cabeçalhos acrescentados a pacotes,
com o objetivo de garantir a autenticidade, confidencialidade e integridade das
informações. A outra parte trata dos protocolos de troca e gerenciamento automático
de chaves que são o Internet Key Exchange (IKE) e o Internet Security Association
and Key Management Protocol (ISAKMP).
Dois protocolos são usados para prover segurança: Authentication Header
(AH) e Encapsulating Security Payload (ESP) que suportam, respectivamente,
serviços de autenticação e criptografia escolhido.
O protocolo AH fornece autenticação e integridade de dados para pacotes
IP na comunicação entre dois sistemas. O protocolo AH não fornece o serviço de
confidencialidade de dados, ou seja, criptografia dos pacotes, conforme definido em
Stallings (2002).
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O

protocolo

ESP

fornece

autenticação

de

dados

de

origem,

confidencialidade, incluindo confidencialidade de conteúdo da mensagem e a
confidencialidade limitada de fluxo de tráfego por meio da criptografia, e serviço anti
reprodução opcional, conforme definido em Stallings (2002)

4.1.1. Modos de operação IPSec: Transporte e Túnel

O modo transporte protege os protocolos da camada superior, incluindo o
campo dados do pacote IP, como, por exemplo: segmentos TCP, UDP e até mesmo
pacotes ICMP, que operam acima do protocolo IP. Quando os protocolos AH ou ESP
utilizam o modo transporte no IPv4, o campo dados, incluindo o cabeçalho IPSec, é
inserido normalmente logo depois do cabeçalho IP. O campo Protocol no cabeçalho
IP é modificado para indicar que, logo após o cabeçalho IP original, segue um
cabeçalho IPSec. No IPv6, o cabeçalho do protocolo de segurança é inserido após o
cabeçalho básico IPv6 e os cabeçalhos de extensão de roteamento, de fragmento e
de salto a salto, e antes dos protocolos de mais alto nível, conforme definido em
Stallings (2002). A figura 13 ilustra o modo transporte
Cabeçalho IP

Dados

Modo transporte

Cabeçalho IP Cabeçalho IPSec

Dados
Criptografados

Figura 13 – Pacotes no modo Transporte
Fonte: Wenstrom (2002)

O modo túnel oferece proteção a todo o pacote IP. Após a inserção do
cabeçalho AH ou ESP no pacote IP, estes campos são encapsulados no corpo de
um novo pacote IP com um novo cabeçalho IP. A Figura 14 ilustra os pacotes no
modo túnel
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Cabeçalho IP

Dados

Modo túnel
Novo Cabeçalho
Cabeçalho IPSec Cabeçalho IP
IP

Dados

Criptografados

Figura 14 – Pacotes no modo túnel
Fonte: Wenstrom (2002)

4.1.2. Associações de Segurança

Segundo Stallings (2002), associação de segurança (Security Association
– SA) é uma conexão unidirecional entre pares IPSec, estabelecida após a
negociação de uma política com os serviços de segurança utilizados na
comunicação. Para uma comunicação segura em ambos os sentidos, são exigidas
duas associações de segurança. Os serviços de segurança são oferecidos a uma
SA para utilização do protocolo AH ou ESP, mas não ambos.
As SA’s são identificadas exclusivamente por três parâmetros: índice de
parâmetros de segurança, endereço IP de destino e identificação do protocolo de
segurança (AH ou ESP), conforme definido em Silva (2005).

4.1.3. Banco de dados de Segurança

O IPSec trabalha com dois bancos de dados de segurança: o banco de
dados de políticas de segurança (Security Policy Database – SPD) e o banco de
dados de associação de segurança (Security Association Database – SAD). O SPD
contém um conjunto de políticas de segurança, cada uma delas define os tipos de
tráfego IP, que são apontados para uma ou mais SA’s. As entradas mantidas no
SPD são utilizadas no processamento dos pacotes IP’s e, quando necessário, na
formação das SA’s. O banco de dados de associação de segurança contém as
informações das SA’s, conforme definido em Silva (2005).
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4.1.4. Gerenciamento de Chaves no IPSec: Protocolo IKE – Internet Key
Exchange

Para Silva (2005), uma SA é configurada manualmente ou é negociada
dinamicamente por meio do protocolo IKE responsável pelo gerenciamento de
chaves.
Segundo Wenstrom (2002), o protocolo IKE é híbrido, pois combina os
métodos de troca e gerenciamento de chaves Key Determination Protocol (OAKLEY)
e A Versatile Secure Key Exchange Mechanism for Internet (SKEME) dentro da
estrutura do protocolo ISAKMP. O protocolo IKE fornece os seguintes serviços para
o protocolo IPSec: autenticação dos pares IPSec negociação de associações de
segurança IKE e IPSec e gerenciamento na geração e a manipulação de chaves
para algoritmos de criptografia usados pelo IPSec.

4.1.5. Funcionamento do IPSec

Para Wenstrom (2002), o estabelecimento de uma comunicação utilizando
o protocolo IPSec é dividida em cinco etapas principais, conforme a figura 15:

Figura 15 – As cinco etapas do IPSec
Fonte: Wenstrom (2002)
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Etapa 1: Nesta etapa, determina-se qual tipo de tráfego deve ser protegido
pelo IPSec de acordo com o especificado na política de segurança do IPSec.
Etapa 2: IKE Fase 1 (Etapa 1 do ISAKMP) – O objetivo básico desta etapa
é autenticar os pares IPSec e configurar um canal de comunicação seguro entre os
pares para ativar trocas IKE.
Etapa 3: IKE Fase 2 (Etapa 2 do ISAKMP) – O objetivo desta etapa é
negociar as SA’s para a comunicação de uso geral. No caso do IPSec, a
configuração do túnel IPSec.
Etapa 4: Esta etapa recebe o nome de Transferência de dados. As
informações são transmitidas por meio do túnel IPSec estabelecido entre os pares,
sendo criptografadas e decriptografadas utilizando-se os algoritmos de criptografia e
as chaves definidas na etapa anterior.
Etapa 5: Recebe o nome de Terminação do túnel IPSec, pois uma SA
IPSec finaliza quando elas são excluídas ou quando o seu tempo de vida expira.

4.2 Infraestrutura de Chave Pública

Segundo Silva (2005), a disseminação da ICP ficou evidente com a
regulamentação da ICP-Brasil pelo governo federal e pela utilização do protocolo
IPSec.
A ICP é composta pelos processos principais de Certificação, Validação e
Revogação de Certificados. A figura 16 apresenta os componentes e os processos
da arquitetura ICP.
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Entidades de
gerenciamento da ICP

Usuários
da ICP

Autoridade
certificadora
Transações de
gerenciamento
Entidade final

Transações de
gerenciamento

Transações
operacionais e
transações de
gerenciamento

Autoridade
registradora

Autoridade
certificadora
Publica o
certificado e
a LCR

Emitente
da LCR

Publica o
certificado

Repositório de certificados e lista de certificados revogados

Figura 16 – Arquitetura ICP
Fonte: adaptado de Cooper (2008)

Para Cooper, et. al. (2008), na arquitetura são definidas duas entidades:
as entidades de gerência e as finais. As entidades de gerência são compostas pela
autoridade certificadora, a autoridade registradora e o repositório de certificados
revogados e têm como responsabilidade a geração, distribuição, armazenamento e
revogação de certificados.
As entidades finais são compostas pelo usuário e o validador. São
enquadrados nesta categoria, pois utilizam o certificado digital e os serviços da ICP.

4.2.1. Autoridade Certificadora

Para Silva (2005), é a entidade responsável por emitir certificados digitais
para diversos tipos de entidades, como: pessoas, computadores, empresa, entre
outras.
Denomina-se Autoridade Certificadora Autônoma, quando uma empresa
adquire um software de AC no mercado com o propósito de utilizar na rede interna
da empresa.
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A autoridade certificadora tem como responsabilidade, gerar um certificado
para o usuário contendo um nome único, em todo o sistema, no formato Nome
Distinto (Distinguished Name – DN), além de associar uma série de informações
relativas a ele, incluindo a sua chave pública, necessária para provar sua identidade.
O certificado digital contém uma assinatura eletrônica com informações da AC que o
emitiu, garantindo um relacionamento de confiança. Por ser uma entidade terceira e
possuir como característica a idoneidade, a AC é normalmente reconhecida como
uma entidade confiável. Desse modo, qualquer entidade que confiar na legitimidade
da AC, consequentemente irá confiar no conteúdo dos certificados emitidos por ela e
na identidade dos usuários que receberam os certificados.

4.2.2. Repositório de Certificados

A palavra repositório normalmente é associada a um diretório; entretanto,
na arquitetura da ICP, a palavra repositório tem outro contexto: representa um
método para a guarda e recuperação de informações relativas a uma ICP. Nele são
armazenados, Listas de Certificados Revogados e Certificados de Chave Pública,
conforme definido em Xavier (2004).
Existem implementações de repositório baseadas no padrão X.500 com
acesso do cliente por meio de Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), ou em
arquivos-texto, um modo mais simples, com acesso pelos clientes por meio do
protocolos File Transfer Protocol (FTP) ou Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

4.2.3. Revogação de Certificados: Lista de certificados revogados

Uma função das Autoridades Certificadoras é disponibilizar informações
dos certificados revogados, emitidos por ela, incluindo-os no repositório de
certificados revogados.
O método de revogação de certificado consiste em sua publicação na Lista
de Certificados Revogados (LCR), atualizada periodicamente, conforme definido em
Silva (2005).
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A Lista de Certificados Revogados é uma estrutura de dados que contém
uma assinatura digital, normalmente da AC que emitiu a LCR, necessária para
garantir a integridade e autenticar as informações presentes na LCR.
A LCR compartilha a estrutura de dados definida no padrão X.509,
entretanto utiliza-se de outros campos para esta finalidade..

4.2.4. Assinatura Digital

A assinatura digital é um mecanismo de autenticação que possibilita ao
remetente da mensagem anexar um código em um documento eletrônico, como uma
assinatura. O processo ocorre com a geração deste valor exclusivamente pelo
emitente do documento, acrescentado no corpo deste e verificado pelo receptor
utilizando um procedimento de verificação.
O emprego da assinatura digital deve atender a duas premissas básicas
da segurança: garantir a autenticidade e a integridade da mensagem.
A assinatura digital é gerada pelo emissor da mensagem mediante a
execução da função de resumo (hash) da mensagem ou documento. Em seguida o
resumo é codificado com a chave privada do usuário emissor. Posteriormente, essa
assinatura é adicionada com a mensagem e enviada para o receptor.

4.2.5. Certificado X.509

ITU-T X.509 (ex-CCITT X.509) ou ISO/IEC 9594-8, que foi publicado pela
primeira vez em 1988 como parte das recomendações do diretório X.500, define um
formato de certificado padrão [X.509]. O certificado no formato padrão de 1988 é
chamado o formato versão (v1). Quando o X.500 foi revisto em 1993, mais dois
campos foram adicionados, resultando no formato versão 2 (v2), conforme definido
por Cooper, et. al. (2008).
A RFC Internet Privacy Enhanced Mail (PEM), publicada em 1993, inclui
especificações para uma infraestrutura de chave pública baseado no certificado
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X.509 v1 (RFC 1422). O resultado das tentativas de implementar a RFC 1422 deixou
claro que os formatos v1 e v2 foram deficientes em vários aspectos. Além disso,
mais campos foram necessários para transportar a informação do que a arquitetura
e a implementação do padrão PEM havia previsto.
Segundo Cooper, et. al. (2008), em resposta a estas novas exigências, a
ISO/IEC, ITU-T e ANSI X9 desenvolveram a versão 3 do formato de certificado
X.509 (v3). O formato v3 estende o formato v2 adicionando uma provisão de campos
de extensão. Tipos de campos de extensões podem ser especificados em normas
ou podem ser definidos e registrados por qualquer organização ou comunidade. Em
Junho de 1996, a padronização do formato básico v3 X.509 foi concluída.

4.2.6. Padrões de interoperabilidade: PKCS (Public Key Cryptography
Standards)

Segundo definido em Silva (2005), a empresa RSA Data Security publicou
uma coleção de padrões chamados PKCS, de grande utilidade no uso da ICP.
O objetivo dos padrões PKCS é preencher a lacuna existente nas normas
internacionais no que se refere aos formatos para transferência de dados utilizando
criptografia de chave pública, garantindo a compatibilidade e a interoperabilidade
entre aplicações. Foram publicados doze padrões com este propósito: PKCS#1, #3,
#5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13 e #15.
Nesse trabalho serão utilizados os padrões PKCS#1, PKCS#7 e
PKCS#10. Esses padrões e os demais estão descritos no Anexo D.

4.3

Conclusão

Neste capítulo foram apresentados os conceitos, a arquitetura e o
funcionamento do protocolo IPSec e da infraestrutura de chave pública.
Com os objetivos de facilitar a compreensão do leitor quanto aos
componentes necessários para a implementação e extensão da técnica de
isolamento de servidor e a identificação de problemas de comunicação, apenas os
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conceitos básicos foram abordados, sendo que algumas informações mais
aprofundadas podem ser obtidas em obras específicas indicadas nas referências
bibliográficas.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ISOLAMENTO DE SERVIDOR

Neste capítulo é apresentada a topologia do protótipo criado para a
realização dos testes funcionais de comunicação, além do roteiro prático para
estender a técnica de isolamento de servidor a partir da configuração da técnica
original descrita nos apêndices B e C.

5.1 Ambiente de Teste

O seguinte ambiente de teste foi configurado para a realização e validação
do laboratório:

Figura 17 – Ambiente de testes para aplicação da técnica de isolamento de servidor.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

O ambiente de laboratório contou com um notebook Toshiba, modelo
Satellite, com as seguintes especificações:
a) Processador Intel Celeron D de 2,8GHz;
b) Memória RAM 1,256 GB;
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c) Sistema operacional Windows XP Home, Service pack 2.
Para a criação do ambiente de laboratório, foram criadas máquinas virtuais
gerenciadas por uma aplicação VMWare Workstation, versão 6.0.0 e build-45731.
Servidores e terminais fazem parte de um único domínio chamado
―nwtraders.msft‖, controlados por um servidor de domínio denominado London.
Os

servidores

―Vancouver‖ e

―Roma‖,

as estações de trabalho

―Londoncomputer‖, ―Londoncomputer2‖, ―Flórida‖ e ―Fedora‖ são membros do
mesmo domínio.
Por motivos de limitação do ambiente virtual, cada grupo de isolamento foi
configurado e testado separadamente para validar a integração com o sistema
operacional Linux Fedora.
As políticas de segurança foram distribuídas no ambiente Microsoft
utilizando o recurso chamado Group Policies Object. No ambiente Linux, as políticas
de segurança foram configuradas manualmente.
Como pode ser observado na figura 17, na topologia inicial do laboratório,
o servidor Vancouver pertence ao grupo de isolamento de fronteira, enquanto as
estações Londoncomputer, Flórida, Fedora e Roma estão definidas no grupo de
isolamento de sistemas confiáveis. O controlador de domínio London foi adicionado
no grupo ―Lista de Exceção‖.

5.2 Implementação do laboratório PKI

Conforme visto no item ―3.5.3 Funcionalidade: Autenticação de host‖, o
processo de autenticação para o estabelecimento de uma conexão IPSec pode ser
realizado por chaves pré-compartilhadas, GSS-API Kerberos V ou por meio de
certificados X.509.
Segundo definido em Microsoft (2003), uma autenticação bem-sucedida
usando Kerberos V5 requer que ambos os computadores cliente e servidor estejam
executando o Windows 2000, a família Windows Server 2003 ou o sistema
operacional Windows XP Professional.
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GSS-API é um Application Program Interface (API) genérico para serviços
de segurança. Entretanto, na realidade, ele é usado quase exclusivamente com
Kerberos. GSS-API é a forma nativa para acessar serviços Kerberos em Sistemas
Operacionais como Unix.
No Windows, a GSS-API não é parte da API básica, sendo que, a
Microsoft suporta um API equivalente, mas não compatível, conforme definido em
Fedora (2006).
No Linux, o draft do IETF ―A GSS-API Authentication Method for IKE‖
expirou em 2001 e a aplicação Racoon tem suporte experimental à autenticação
GSS-API.
Dessa forma, como a funcionalidade de autenticação via GSS-API não
está disponível na plataforma Windows, neste trabalho, a extensão da técnica de
isolamento de servidor foi obtida utilizando-se autenticação baseada em certificado
X.509.
No servidor London, cuja plataforma é Microsoft, foi instalada a aplicação
com a função de autoridade certificadora. Essa aplicação foi configurada como um
Enterprise Root Certificate Authority, com apenas um nível hierárquico.
Adicionalmente, na aplicação de autoridade certificadora, foi habilitada a
funcionalidade de Automatic Certificate Request Settings (ACRS), que permitiu
automatizar o processo de requisições e registro de certificados digitais, no momento
de autenticação, de todas as máquinas registradas no domínio.
A funcionalidade ACRS suporta somente modelos de certificado da versão
1. Ela foi selecionada em vez da funcionalidade de auto-registro ―auto-enrollment‖
para permitir a compatibilidade com o sistema operacional Windows 2000, pois
clientes e serviços de certificado do Windows 2000 só podem utilizar o modelo do
certificado v1.
Conforme definido em Microsoft (2003), existem duas versões diferentes
de modelos de certificado para sistemas operacionais Windows. Os clientes e
serviços de certificado do Windows XP e da família Windows Server 2003 oferecem
suporte a modelos das versões 1 e 2. Os modelos da versão 1 são somente leitura,
porém, quando duplicados, passam a ser um modelo editável da versão 2. O modelo
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de certificado ―Computador‖ foi selecionado no ACRS para emitir certificados a todos
os computadores do domínio.
Um modelo de certificado Linux IPSec na versão 2 foi criado para emitir
certificados aos sistemas Linux. Esse modelo é baseado no modelo de certificado de
―Computador‖, e foi configurado com chave para assinatura e criptografia, além de
políticas que permitem a aplicação de autenticação cliente e servidor, e Enhanced
Key Usage (EKU) da assinatura digital. Esse modelo aceita o campo Subject
Altenative Name fornecido na requisição e consequentemente, exige a aprovação da
AC para a emissão do certificado.
A utilização do campo Subject Alternative Name, no processo de
requisição e emissão do certificado, permite a comunicação com um controlador de
domínio de plataforma Microsoft usando um nome DNS ao invés de apenas usar o
nome do computador.
A requisição do certificado modelo de ―Computador‖ é enviada a uma
autoridade de certificação (AC) configurada em um computador com o sistema
operacional Microsoft Windows Server 2003. Como por padrão, uma AC configurada
com esse sistema operacional não emite certificados que contenham a extensão
Subject Alternative Name, e quando esse campo é incluído na solicitação de
certificado, o campo Subject Alternative Name é omitido no certificado emitido.
Dessa forma, foi necessário configurar a AC para que ela aceite o atributo
Subject Alternative Name no pedido e consequentemente inclua o nome de DNS do
host. Para isso, utilizou-se o seguinte comando:

certutil -setreg policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2

As informações com o processo de criação de um modelo de certificado
para computadores baseado em sistema operacional Linux estão disponíveis no
apêndice B.
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5.3 Configuração IPSec

O laboratório foi configurado de acordo com o padrão da técnica de
Isolamento de Servidor e Domínio. As listas de filtros IP mostradas no quadro 5
foram descritas para criar políticas IPSec,:

Lista de Filtros IP Descrição
IPSec – Lista de
Contém os endereços IP’s dos

Filtro
De qualquer endereço

isenção de

controladores de domínio que terão

IP para 192.168.0.1 em

controladores de

permissão para se comunicarem

ambos os sentidos,

domínio

sem usar IPSec

Todo Tráfego

IPSec - ICMP,

Contém o filtro que permite que o
ICMP (Internet Control Message
Protocol) funcione internamente à
organização com o propósito de
solução de problemas

De qualquer endereço

Todo o tráfego

IP para qualquer
endereço IP em ambos
sentidos, Somente
ICMP

IPsec – Lista de

Contém todas as sub-redes na
sub-redes seguras organização que serão protegidas
por IPSec

De qualquer endereço
IP para 192.168.1.0/24
em ambos os sentidos,
Todo Tráfego

Quadro 5 – Listas de filtros fornecidas pela solução.

As ações do filtro descritas no quadro 6 foram configuradas para gerar
chaves de sessão novas a cada 57266230 Kbytes ou 3600 segundos (1 hora) e para
usar os certificados digitais emitidos pela CA do domínio ―nwtraders.msft‖ como o
método de autenticação preliminar e o protocolo Kerberos como um método
secundário.
Os seguintes parâmetros foram usados em todas as políticas de IPSec
definidas nesta solução:
a) A atualização da política a cada 60 minutos;
b) Tempo de vida do IKE no modo principal é definido para 3 horas
(10800 segundos).
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c) Segurança na troca de chave do IKE no modo principal definida como,
3DES/SHA1/Alta (2048) ou 3DES/SHA1/Media;
d) Regra de resposta padrão sempre desabilitada.

Ação de filtro
IPSec – Permitir
IPSec – Bloquear

Descrição
Permite o tráfego que
corresponde ao filtro.
Bloqueia o tráfego que

Método
Permitir

Configuração
Nenhum

Bloquear

Nenhum

corresponde ao filtro.
IPSec – Modo de

Um host aceita pacotes IPSec Negociar

Métodos de

solicitação

de entrada ou texto sem

Segurança:

(Aceitar Entrada,

formatação. No caso de

ESP/Null com

Permitir Saída)

tráfego de saída, ele aciona

SHA-1 ESP/3DES

uma negociação IKE e

com SHA-1 Aceitar
comunicação sem

permite o retorno para texto

segurança, mas

claro caso não haja resposta.

sempre responder

Essa ação de filtro é usada

com IPSec

para configurar o grupo

Permitir

―isolamento de fronteira‖.

comunicação não
segura com alguns
computadores que
não possuem
IPSec

IPSEC – Modo de Um host permite o acesso

Negociar

Métodos de

solicitação segura TCP/IP de entrada apenas
(ignorar entrada, quando há pacotes protegidos

Segurança:

permitir saída)

por IPSec e ignora os pacotes

SHA-1 ESP/3DES

de entrada que não sejam

com SHA-1

IPSec. No caso de tráfego de
saída, ele aciona uma
negociação IKE e permite o
retorno para texto claro caso
não haja resposta. Essa ação

ESP/Null com

Permitir
comunicação não
segura com alguns
computadores que
não possuem
IPSec
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de filtro é usada para
implementar o isolamento de
servidores e domínio, em que
as conexões de saída a hosts
não confiáveis são permitidas.
Quadro 6 – Listas de ações de filtros fornecidas pela solução

5.4 Configuração do IPSec em sistemas baseados em Linux

Para atingir a interoperabilidade da técnica de isolamento de servidor com
sistemas baseados em Linux é preciso utilizar kernel na versão 2.6 ou mais
recentemente conforme descrito no item ―2.3 Soluções livres disponíveis para IPSec
e IPv6‖. Versões anteriores do kernel do Linux não fornecem suporte nativo ao
IPSec e não foram testadas.
A distribuição do Linux Fedora Core 4 foi usada para executar os testes de
interoperabilidade.
Como o laboratório baseia-se em máquinas virtuais, uma imagem do Linux
Fedora Core 4 está disponível para download no sítio da VMWare (2006) na seção
Virtual Appliance Marketplace. Essa imagem tem o perfil de estação de trabalho e
firewall desabilitado.
O Fedora Core 4 usa o kernel do Linux 2.6 (2.6.14) com suporte nativo ao
IPSec. As associações de segurança são criadas manualmente utilizando o
comando spdadd ou dinamicamente com o IKE usando o daemon Racoon. O
Racoon suporta chaves pré-compartilhadas, certificados digitais para a autenticação,
e tem suporte experimental para GSS-API.
O Racoon é parte do pacote IPSec-Tools, da solução KAME desenvolvido
para FreeBSD, OpenBSD e Net-BSD.
A implementação do IPSec requer a instalação do pacote RPM IPSecTools nos hosts IPSec. Este pacote RPM contém bibliotecas, daemons e arquivos de
configuração essenciais para auxiliar na configuração da conexão IPSec, incluindo:
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setkey — Manipula o gerenciamento da chave e atributos de
segurança do IPSec no kernel. Este executável é controlado pelo
daemon de gerenciamento da chave Racoon;



racoon —Daemon de gerenciamento do IKE, usado para gerenciar
e controlar a segurança de associações e compartilhamento de
chave entre sistemas conectados através do IPSec;



racoon.conf — Arquivo de configuração do daemon do racoon
usado para configurar vários aspectos da conexão IPSec, incluindo
métodos de autenticação e algoritmos de criptografia usados na
conexão.

O pacote do OpenSSL foi necessário para suportar o certificado digital.
No laboratório, o sistema Fedora foi nomeado como fedora.nwtraders.msft.
Uma conta de computador foi criada no domínio do Active Directory com o nome
fedora. A conta foi usada para autorização de acesso e o computador com o sistema
operacional fedora ficou apto a acessar qualquer sistema cujo acesso for permitido a
esta conta de computador.
A configuração básica do Fedora com IPSec foi realizada em três etapas:
1. Configuração da PKI. O OpenSSL foi usado para gerar um par de
chaves RSA e uma requisição de assinatura de certificado (CSR). O
CSR é assinado em um certificado por uma autoridade certificadora, e
então, foi importado de volta na estação com o sistema operacional
fedora. O certificado raiz da AC também foi importado e configurado
para ser conferido pelo sistema.
2. Configuração da Política IPSec. Sistemas baseados em Linux
mantêm as regras da política IPSec configuradas em um banco de
dados de política de segurança (Security Policy Database - SPD)
gerenciada usando o comando setkey. Essas regras são similares às
políticas IPSec do Windows, endereços IP’s isentos específicos,
protocolos e sub-redes, bem como sub-redes seguras. A configuração
foi armazenada no arquivo /etc/racoon/setkey.conf.
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3. Configuração do IKE. O daemon IKE do Linux (racoon) foi
configurado com parâmetros de negociação do IPSec, incluindo o
método de autenticação, algoritmos de criptografia e o tempo de vida
das chaves de sessão/modo principal. A configuração foi armazenada
no arquivo /etc/racoon/racoon.conf.

5.4.1. Configuração da PKI

Primeiramente há que se certificar que os pacotes de softwares IPsectools e Openssl estão ambos instalados. O comando rpm -qa exibe todos os pacotes
instalados no sistema, conforme o trecho abaixo.
# rpm –qa | grep ipsec
ipsec-tools-0.5-4
#rpm –qa | grep openssl
openssl-devel-0.9.7f-7.10
openssl-0.9.7f-7

Em seguida, o par de chaves RSA foi gerado utilizando OpenSSL. Usa-se
o parâmetro -node, para não criptografar a chave privada.
No processo de requisição do certificado, preencher os campos conforme
o exemplo a seguir:
# cd /etc/racoon/certs
# openssl req –new –nodes –keyout fedora.key –out fedora.csr
Generating a 1024 bit RSA private key
…………………………++++++
…………+++++
You

are

about

to

be

asked

to

enter

information

that

will

be

incorporated into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name
or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value, If you enter „.‟,
the field will be left blank.
----Country Name (2 letter code) [GB]:BR
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State or Province Name (full name) [Berkshire]:SP
Locality Name (eg city) [Newbury]: Sao Paulo
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]: nwtraders.msft
Organizational Unit Name (eg,section) []:
Common

Name

(eg,

your

name

or

your

server‟s

hostname)

[]:fedora.nwtraders.msft
Email Address []: admin@nwtraders.msft

O parâmetro Common Name apresentado no exemplo corresponde ao
nome do servidor, domínio ou subdomínio onde o certificado será usado, e é
diferente do parâmetro Subject Alternative Name apresentado no item ―5.2
Implementação do laboratório PKI‖ na página 84.
O arquivo CSR gerado (fedora.csr), foi utilizado para solicitar um
certificado da AC corporativo Microsoft. Usou-se a interface web da AC e selecionouse a opção de requisição de um novo certificado. O arquivo CSR, criado na estação
Fedora, foi escolhido e nos atributos adicionais da requisição; especificou-se o nome
DNS do host com o Subject Alternative Name, no formato SAN: DNS =
fedora.nwtraders.msft.
Como se especificou o nome de DNS no campo Subject Alternative Name
houve permissão do host com plataforma Windows para mapear o certificado para
uma conta de computador stub do Active Directory, e concedeu-se a autorização de
acesso ao sistema Linux.
Para requisitar um certificado, selecionou-se a opção Request a certificate,
conforme apresentado na figura 18.
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Figura 18 – Tela inicial de solicitação de certificado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Após, selecionou-se a opção advanced certificate request, conforme
apresentado na figura 19.

Figura 19 – Opção de requisição de certificado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Na sequência, selecionou-se a opção Submit a certificate request by using
a base-64-encoded CMC or PKCS#10 file, or submit a renewal request by using a
base-64-enconded PKCS#7 file, conforme apresentado na figura 20.
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Figura 20 – Opção avançada de requisição de certificado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Em seguida, selecionou-se o arquivo fedora.csr e o modelo de certificado
Fedora, conforme apresentado na figura 21.

Figura 21 – Submetendo a requisição de um certificado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Após a requisição do certificado, ele ficou pendente de aprovação pelo
administrador da AC, conforme apresentado na figura 22.
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Figura 22 – Certificado gerado e pendente de aprovação.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Para aprovar o certificado, acessou-se o servidor que possui a autoridade
certificadora instalada. Após, selecionou-se a opção Administrative Tools e, em
seguida, executou-se a opção, Certification Authotirity, conforme apresentado na
figura 23.

Figura 23 – Aprovação do certificado na CA corporativa.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Acessou-se a pasta Pending Requests, e selecionou-se o certificado
pendente. As opções All Tasks e Issue foram selecionadas, conforme apresentado
na figura 24.

Figura 24 – Aprovação de certificado pendente.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Após a emissão do certificado, realizou-se o download do certificado,
conforme apresentado na figura 25. Em seguida, o arquivo PKCS # 7 DER (. Cer) e
o certificado raiz da CA corporativa (nwtraders.msft.cer) foi copiado para o diretório
/etc/racoon/certs da estação que possui o sistema operacional Linux.
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Figura 25 – Download do certificado aprovado.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Após, ambos os certificados foram convertidos para o formato PEM e
vinculados ao resultado de um hash do certificado raiz da AC, tornando-os
confiáveis, conforme o trecho abaixo dos comandos executados.
#cd /etc/racoon/certs
#openssl x509 –in fedora.cer –inform DER –out fedora.pem –outform PEM
#openssl x509 –in nwtraders.msft.cer –inform DER –out nwtraders.msft.pem –
outform PEM
#ln –s fedora.pem `openssl x509 –noout –hash –in fedora.pem`.0
#ln

–s

nwtraders.msft.pem

`openssl

x509

–noout

–hash

–in

nwtraders.msft.pem`.0

Após estes procedimentos, o sistema ficou apto para a configuração da
técnica de isolamento de servidor e domínio com o IPSec.
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5.4.2. Configuração da política IPSec

As regras que compõem a política no grupo ―sistemas confiáveis‖ foram
definidas no arquivo /etc/racoon/setkey.conf, criado com o seguinte conteúdo:
# Configuração IPSec para nwtraders
# Grupo de isolamento de sistemas confiáveis
#
# Limpar o banco de dados SA/SP
flush;
spdflush;
# Permite comunicação não IPSec com os hosts da lista de exceção
spdadd 0.0.0.0/0 192.168.0.1 any –P out none;
spdadd 192.168.0.1 0.0.0.0/0 any –P in none;
# Inspecionar o tráfego ICMP
spdadd 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmp –P out none;
spdadd 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmp –P in none;
# Tráfego que requer a comunicação IPSec na rede interna (192.168.0.0)
spdadd 0.0.0.0/0 192.168.0.0/24 any –P out ipsec esp/transport//use;
spdadd 192.168.0.0/24 0.0.0.0/0 any –P in ipsec esp/transport//use;

No arquivo de configuração, descrito no parágrafo anterior, definiu-se
primeiramente a isenção de comunicação IPSec com o controlador de domínio
(192.168.0.1). Em seguida, o protocolo ICMP também foi isento das comunicações
IPSec para a realização de teste e auxílio no processo de identificação de possíveis
problemas. Na última etapa, foi definida a comunicação utilizando o IPSec no modo
ESP para todo o tráfego da rede corporativa, definindo-se a sub-rede
192.168.0.0/24.
Para configurar a base de dados de associações de segurança SA, usouse o seguinte comando:
# setkey –f /etc/racoon/setkey.conf
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A opção -f foi utilizada para carregar o conjunto de regras a partir de um
arquivo.

5.4.3. Configuração IKE

Há duas seções principais no arquivo de configuração que se
correlacionam com a fase 1 e fase 2 de uma negociação IKE:


remote anonymous {

} — Nesta seção definem-se os parâmetros

utilizados durante a fase 1 (Modo principal). A palavra-chave ―remote”
pode ser seguida pela palavra ―anonymous‖ ou por um endereço IP. Se
um endereço IP for especificado, as configurações utilizarão apenas
esse endereço. Opcionalmente, é possível definir múltiplas seções
―remote”, mas apenas uma delas poderá usar a palavra-chave
―anonymous‖. As configurações ―anonymous‖ são usadas pelo racoon
para qualquer host cujo endereço IP não corresponda à outra seção
remote.


sainfo anonymous {

} — Nessa seção definem-se os parâmetros

utilizados durante a fase 2 (modo rápido). Da mesmo forma que a
seção remote, um endereço IP específico pode ser usado em vez de
―anonymous‖, mas apenas uma seção ―anonymous‖ pode ser definida.
A seguir, são detalhadas algumas opções de configuração de parâmetros
do arquivo racoon.conf:
Fase 1/ Opções do Modo Principal (remote)


path certificate “/etc/racoon/certs” — Nesse parâmetro é definido o
diretório onde o certificado está localizado.



exchange_mode main ; — Parâmetro onde é configurado o modo de
troca usado na fase 1, quando o racoon é inicializado, e também serve
como uma lista de modos aceitáveis de resposta do racoon. Além do
modo principal, é permitido especificar os modos agressivos e base.
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proposal {…}; — Nesse parâmetro, é definido um conjunto de opções
de autenticação e criptografia utilizados para a fase 1. Podem-se definir
múltiplos métodos de autenticação para a fase 1, criando-se múltiplos
blocos de ―proposal‖ dentro da seção fase 1, ou seja, do mesmo modo
que a seção ―remote”.



authentication_method rsasig; — Parâmetro que indica ao racoon a
autenticação utilizando certificados digitais.



encryption_algorithm 3des; —

Os

algoritmos

de

criptografia

disponíveis para a fase 1 são DES, 3DES, blowfish, cast128, e AES.
Os únicos algoritmos em comum entre o racoon e o Windows XP/2003
são o DES e 3DES e os únicos algoritmos em comum entre o racoon e
o Windows Vista/2008 são DES, 3DES e AES.


hash_algorithm sha1 ; — Os algoritmos autenticação disponíveis
para a fase 1 são: md5, sha1, sha256, sha384 e sha512. Os únicos
algoritmos em comum para o racoon e o Windows XP/2003/Vista/2008
são: md5 e sha1.



dh_group 14 ; — Esta opção especifica o grupo Diffie-Hellman com os
valores possíveis de 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, ou 18. Esses grupos são
especificados alternativamente como modp768, modp1024, modp1536,
modp2048, modp3072, modp4096, modp6144, ou modp8192. Os
grupos Diffie-Hellman comuns entre o racoon e o Windows
XP/2003/Vista/2008 são 1, 2, e 14.

Fase 2 / Opções do Modo Rápido (sainfo)


encryption_algorithm 3des; — A lista dos algoritmos de
criptografia disponíveis para a fase 2 é diferente da fase 1. Os
possíveis valores de algoritmos de criptografia para a fase 2 são:
DES, 3DES, des_iv64, des_iv32, RC5, rc4, ideia, 3idea, cast128,
blowfish, null_enc, twofish, Rijndael, e AES. Os únicos algoritmos
em comum entre o racoon e o Windows XP/2003 são o DES e
3DES e os únicos algoritmos em comum entre o racoon e o
Windows Vista/2008 são DES, 3DES e AES.
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authentication_algorithm hmac_sha1 ;— A lista de algoritmos de
autenticação disponíveis para a fase 2 inclui o DES, 3DES,
des_iv64, des_iv32, hmac_md5, hmac_sha1, hmac_sha256, e
hmac_sha384. Os únicos algoritmos em comum para o racoon e o
Windows XP/2003/Vista são: o hmac_md5 e hmac_sha1.



compression_algorithm deflate ;— Define o algoritmo Deflate de
compressão para suporte à IP Payload Compression (IPCOMP),
que permite a transmissão potencialmente mais rápida de
datagramas IP por meio de conexões lentas.

Os parâmetros do protocolo IKE foram configurados no arquivo
/etc/racoon/racoon.conf, definido com o seguinte conteúdo:
# Racoon IKE daemon configuration file.
# Grupo de isolamento de sistemas confiáveis
# See `man racoon.conf` for a description of the format and entries.
path include “/etc/racoon”;
path certificate “/etc/racoon/certs”;
# configuração da Fase 1 (Main Mode – Modo Principal)
remote anonymous
{
#IKE Exchange Mode
exchange_mode main;
# Proposta da Fase 1 (Main Mode – Modo Principal)
my_identifier asn1dn;
peers_identifier asn1dn;
verify_identifier on;
certificate_type x509 “fedora.pem” “fedora.key”;
proposal
{
lifetime time 10800 sec;
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method rsasig;
dh_group modp1024;
}
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}
# Proposta/Configuração da Fase 2 (Quick Mode – Modo Rápido) (para SA
IPSec).
sainfo anonymous
{
lifetime time 3600 sec;
encryption_algorithm null_enc,3des;
authentication_algorithm hmac_sha1;
compression_algorithm deflate;
}

Para iniciar o daemon IKE utilizou-se o seguinte comando:
# racoon –F –f /etc/racoon/racoon.conf

O parâmetro -F executa o racoon em primeiro plano para fins de
depuração.

5.5 Configuração do Fedora para o Grupo Sistemas Confiáveis

O sistema operacional fedora foi configurado no grupo ―sistemas
confiáveis‖. Nesse grupo, o host com esse sistema aceitou conexões de entrada e
de saída com IPSec e sem IPSec.
No grupo ―sistemas confiáveis‖, existem diferenças no comportamento
entre o sistema Windows e o sistema Fedora. No sistema operacional Windows,
quando configurado no grupo ―sistemas confiáveis‖, ele requisitará a utilização do
protocolo IPSec quando se inicia ou se recebe conexão, retornando para uma
conexão sem IPSec quando a requisição inicial não for bem sucedida. Por outro
lado, no sistema operacional Fedora, somente responde a requisições de
negociação IPSec, mantendo-se completamente passivos.
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5.6

Conclusão

Neste capítulo foram apresentados: a topologia do ambiente de testes
utilizado; a instalação dos pacotes de softwares IPsec-tools e Openssl e os
conceitos básicos de sua arquitetura; a configuração da infraestrutura de chave
pública, incluindo o processo de requisição e aprovação de certificados; as
configurações da política IPSec e do protocolo IKE para o sistema operacional
Fedora;
Nas configurações do protocolo IKE, ainda são apresentadas as definições
dos parâmetros utilizados e as opções de algorítimos suportados.
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6 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos durante o processo
de configuração e as principais dificuldades encontradas durante a realização da
configuração e dos testes.

6.1 Teste entre clientes Windows XP no mesmo grupo de isolamento

Para os computadores executando o Windows XP, a diretiva IPSec
aplicada foi identificada usando a ferramenta de linha de comando IPseccmd.exe.
Para recuperar o nome da diretiva e suas informações, iniciou-se um prompt de
comando e digitou-se o seguinte comando:

IPseccmd show gpo

A seguir tem-se a saída desse comando:

C:\Documents and Settings\Administrator>ipseccmd show gpo
Active Directory Policy
----------------------Directory Policy Name: Isolamento de Servidor
Description: Isolamento de Servidor e Dominio
Last Changed: Mon Mar 09 19:12:23 2009
Group

Policy

Object:

IPSEC

Organizational

Unit:

LDAP://DC=nwtraders,DC=m
sft
Policy

Path:

LDAP://CN=ipsecPolicy{945c753f-f57d-4d5a-a1a1-

47024b6f9723},CN=
IP Security,CN=System,DC=nwtraders,DC=msft
The command completed successfully.
C:\Documents and Settings\Administrator>
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O teste de conectividade foi realizado utilizando o comando ping.
Provisoriamente adicionou-se a estação de nome londoncomputer2 descrita na
figura 26 no grupo ―sistemas confiáveis‖, recebendo a política distribuída pelo
controlador de domínio e permitindo a comunicação IPSec entre as 2 estações.

C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Configuração de IP do Windows
Adaptador Ethernet Conexão local:
Sufixo DNS específico de conexão

. :

Endereço IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
Máscara de sub-rede . . . . . . . . : 255.255.255.0
Endereço IP . . . . . . . . . . . . : fe80::20c:29ff:fee0:8f64%4
Gateway padrão. . . . . . . . . . . :
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Sufixo DNS específico de conexão

. :

Endereço IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%5
Gateway padrão. . . . . . . . . . . :
Adaptador de túnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Sufixo DNS específico de conexão

. :

Endereço IP . . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.11%2
Gateway padrão. . . . . . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.0.13
Disparando contra 192.168.0.13 com 32 bytes de dados:
Negociando segurança IP.
Resposta de 192.168.0.13: bytes=32 tempo=13ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.13: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.13: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 192.168.0.13:
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Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 3, Perdidos = 1 (25% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 13ms, Média = 5ms
C:\Documents and Settings\Administrator>

Após o teste, observou-se que as associações de segurança foram
criadas. Para visualizar as associações de segurança, utilizou-se o MMC (Console
de Gerenciamento Microsoft) e adicionou-se o Snap-in Monitor de segurança IP.
As figuras 26 e 27 mostram as associações de segurança nos modos
rápido e principal.

Figura 26 – Monitor de segurança IP com a associação no modo rápido
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Figura 27 – Monitor de segurança IP com a associação no modo
principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

6.2 Teste entre cliente Windows XP e Fedora no mesmo grupo de isolamento

Para o teste de conectividade para a validação da extensão da técnica de
isolamento utilizando o protocolo IPv4 com o sistema operacional Fedora, mantevese a mesma política do teste anterior e utilizou-se o comando ping.
Antes do teste, a base de dados de associações de segurança, no sistema
Fedora, foi configurada utilizando o seguinte comando:
# setkey –f /etc/racoon/setkey.conf

Após, o daemon IKE foi iniciado com o seguinte comando:
# racoon –F –f /etc/racoon/racoon.conf

A seguir tem-se a saída desse comando:
[root@fedora certs]# racoon -F -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2007-08-16

22:23:12:

INFO:

@(#)ipsec-tools

0.5

(http://ipsec-

tools.sourceforge.n et)
2007-08-16 22:23:12: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar
2005 (h ttp://www.openssl.org/)
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2007-08-16 22:23:12: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
2007-08-16 22:23:12: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
2007-08-16 22:23:12: INFO: 192.168.0.17[500] used as isakmp port (fd=8)
2007-08-16 22:23:12: INFO: 192.168.0.17[500] used for NAT-T
2007-08-16 22:23:12: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=9)
2007-08-16

22:23:12:

INFO:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]

used

as

isakmp por t (fd=10)

Na seqüência, o comando ping foi executado em outra janela de sessão.

[root@fedora ~]# ping 192.168.0.11
PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=25.8 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.922 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.909 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.933 ms

Observou-se que a comunicação ocorreu com sucesso, entretanto,
retornando a janela onde o racoon foi executado em primeiro plano, foram
identificados 2 erros: Uma mensagem está relacionada à não verificação da lista de
certificados revogados. A outra mensagem refere-se à validade do certificado.

[root@fedora certs]# racoon -F -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2008-08-16 22:23:32: INFO: IPsec-SA request for 192.168.0.11 queued due to
no ph ase1 found.
2008-08-16

22:23:32:

INFO:

initiate

new

phase

1

negotiation:

192.168.0.17[500]<= >192.168.0.11[500]
2008-08-16 22:23:32: INFO: begin Identity Protection mode.
2008-08-16

22:23:32:

INFO:

received

broken

Microsoft

ID:

MS

NT5

ISAKMPOAKLEY
2008-08-16 22:23:32: INFO: received Vendor ID: FRAGMENTATION
2008-08-16 22:23:32: INFO: received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike02
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2008-08-16 22:23:33: WARNING: unable to get certificate CRL(3) at depth:0
Subjec tName:/CN=londoncomputer.nwtraders.msft
2008-08-16 22:23:33: WARNING: unable to get certificate CRL(3) at depth:1
Subjec tName:/DC=msft/DC=nwtraders/CN=LONDON
2008-08-16 22:23:33: ERROR: certificate is not yet valid(9) at depth:0
SubjectNa me:/CN=londoncomputer.nwtraders.msft
2008-08-16 22:23:33: ERROR: the peer's certificate is not verified.
2008-08-16

22:24:03:

waiting for

ERROR:

phase2

negotiation

failed

due

to

time

up

phase1. ESP 192.168.0.11->192.168.0.17

2008-08-16 22:24:03: INFO: delete phase 2 handler.
2008-08-16 22:24:07: INFO: request for establishing IPsec-SA was queued due
to n o phase1 found.
2008-08-16

22:24:32:

ERROR:

phase1

negotiation

failed

due

to

time

up.

64b0a56df6d3b7c2:d5f38fc81a4f6cfb
2008-08-16 22:24:35: ERROR: unknown Informational exchange received.
2008-08-16

22:24:38:

ERROR:

phase2

negotiation

failed

due

to

time

up

waiting for phase1. ESP 192.168.0.11->192.168.0.17
2008-08-16 22:24:38: INFO: delete phase 2 handler.

Para a resolução do erro na verificação dos certificados revogados foram
realizados os seguintes procedimentos:
a) O arquivo com a lista de certificados revogados foi salvo no diretório de
certificados do racoon (/etc/racoon/certs).
b) Após o arquivo foi convertido do formado DER para o formato PEM,
utilizando-se o seguinte comando:
[root@fedora

certs]#

openssl

crl

-in

certcrl.crl

-inform

DER

-out

certcrl.pem -outform PEM

c) Em seguida foi criado o link do arquivo que contém a lista de
certificados revogados com o hash deste mesmo arquivo, para o qual
utilizou-se o seguinte comando:
[root@fedora

certs]#

ln

-s

certcrl.pem

`openssl

crl

-hash

-noout

-in

certcrl.pem`.r0

Para a mensagem de erro de validade no certificado, conforme
apresentada abaixo, a data da máquina cliente possui uma data inválida em relação
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ao arquivo da AC, sendo necessário corrigir a data da máquina cliente para uma
data posterior à data do servidor AC.
2008-08-16 22:23:33: ERROR: certificate is not yet valid(9) at depth:0
SubjectNa me:/CN=londoncomputer.nwtraders.msft

Após as correções, repetiu-se o procedimento de ativação e teste, e
obteve-se o sucesso na comunicação como observa-se no trecho a seguir:

[root@fedora

certs]#

racoon

-F

-f

/etc/racoon/racoonfuncionando.conf

Foreground mode.
2009-03-18

12:45:43:

INFO:

@(#)ipsec-tools

0.5

(http://ipsec-

tools.sourceforge.n et)
2009-03-18 12:45:43: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar
2005 (h ttp://www.openssl.org/)
2009-03-18 12:45:44: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
2009-03-18 12:45:44: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
2009-03-18 12:45:44: INFO: 192.168.0.17[500] used as isakmp port (fd=8)
2009-03-18 12:45:44: INFO: 192.168.0.17[500] used for NAT-T
2009-03-18 12:45:44: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=9)
2009-03-18

12:45:44:

INFO:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]

used

as

isakmp por t (fd=10)
2009-03-18 12:45:46: INFO: IPsec-SA request for 192.168.0.11 queued due to
no phase1 found.
2009-03-18

12:45:46:

INFO:

initiate

new

phase

1

negotiation:

1

negotiation:

192.168.0.17[500]<= >192.168.0.11[500]
2009-03-18 12:45:46: INFO: begin Identity Protection mode.
2009-03-18

12:45:46:

INFO:

respond

new

phase

192.168.0.17[500]<=> 192.168.0.11[500]
2009-03-18 12:45:46: INFO: begin Identity Protection mode.
2009-03-18

12:45:46:

INFO:

received

broken

Microsoft

ID:

MS

NT5

ISAKMPOAKLEY
2009-03-18 12:45:46: INFO: received Vendor ID: FRAGMENTATION
2009-03-18 12:45:46: INFO: received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike02
2009-03-18

12:45:46:

INFO:

received

broken

Microsoft

ISAKMPOAKLEY
2009-03-18 12:45:46: INFO: received Vendor ID: FRAGMENTATION

ID:

MS

NT5
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2009-03-18 12:45:46: INFO: received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike02
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

ISAKMP-SA

established

192.168.0.17[500]-

192.168.0.11[ 500] spi:ea5d8881f3e8589b:ce596adea1f2f640
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

initiate

new

phase

2

negotiation:

192.168.0.17[0]<=>1 92.168.0.11[0]
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

ISAKMP-SA

established

192.168.0.17[500]-

192.168.0.11[ 500] spi:de3298083eaad66d:1c2086336b7af2e4
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

respond

new

phase

2

negotiation:

192.168.0.17[0]<=>19 2.168.0.11[0]
2009-03-18 12:45:47: WARNING: attribute has been modified.
2009-03-18 12:45:47: WARNING: ignore CONNECTED notification.
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

192.168.0.11->192 .168.0.17 spi=88280413(0x5430d5d)
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

192.168.0.17->192 .168.0.11 spi=1096712981(0x415e8315)
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

192.168.0.11->192 .168.0.17 spi=17469919(0x10a91df)
2009-03-18

12:45:47:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

192.168.0.17->192 .168.0.11 spi=3307089214(0xc51e2d3e)

Observou-se as associações de segurança criadas na estação Windows
XP (londoncomputer.nwtraders.msft), utilizou-se o MMC (Console de Gerenciamento
Microsoft) e adicionou-se o Snap-in Monitor de segurança IP.

6.3 Teste entre cliente Windows XP e Windows Vista no mesmo grupo de
isolamento

Para os computadores executando o Windows Vista, a diretiva IPSec
aplicada foi identificada usando a ferramenta de linha de comando Netsh. Para
recuperar o nome da diretiva e suas informações, iniciou-se um prompt de comando
e digitou-se o seguinte comando:

netsh IPsec static show gpoassignedpolicy
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A seguir tem-se a saída desse comando:

C:\Users\Administrator>netsh ipsec static show gpoassignedpolicy
Máquina de Origem

: GPO do Computador Local para

<FLORIDA>
Nome de objeto de diretiva de grupo : Isolamento de Servidor
Nome da Diretiva IPsec Local

: NENHUM

Nome da Diretiva IPsec AD

: Isolamento de Servidor e Dominio

DN da diretiva AD

: LDAP://CN=ipsecPolicy{945c753f-f57d-

4d5a-a
1a1-47024b6f9723},CN=IP Security,CN=System,DC=nwtraders,DC=msft
Diretiva IPsec Local Atribuída: sim, mas Diretiva AD está substituindo

A estação de nome Flórida recebeu a política do domínio do grupo
―sistemas confiáveis‖, para o teste de conectividade utilizou-se o comando ping.

C:\Users\Administrator>ipconfig
Configuração de IP do Windows
Adaptador Ethernet Conexão local:
Sufixo DNS específico de conexão . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%8
Endereço IPv4. . . . .

. . . . . : 192.168.0.14

Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão . . . . . . . . :
Adaptador de túnel Conexão Local*:
Sufixo DNS específico de conexão . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.14%9
Gateway Padrão . . . . . . . . :
C:\Users\Administrator>ping 192.168.0.11
Disparando 192.168.0.11 com 32 bytes de dados:
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Resposta de 192.168.0.11: bytes=32 tempo=2456ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.11: bytes=32 tempo=9ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.11: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Resposta de 192.168.0.11: bytes=32 tempo=1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 192.168.0.11:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 1ms, Máximo = 2456ms, Média = 616ms
C:\Users\Administrator>

Após o teste, observou-se que a primeiro pacote ICMP apresentou uma
latência referente ao processo de negociação das SA’s IPSec. Para visualizar as
associações de segurança, utilizou-se o MMC (Console de Gerenciamento
Microsoft) e adicionou-se o Snap-in Monitor de segurança IP.
As figuras 28 e 29 mostram as associações de segurança nos modos
rápido e principal.

Figura 28 – Monitor de segurança IP com a associação no modo
principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Figura 29 – Monitor de segurança IP com a associação no modo rápido
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

6.4 Análise da técnica utilizando o protocolo IPv4

Com as configurações e pacotes de softwares descritos nesse trabalho, foi
possível estender a técnica de isolamento de servidor para ambientes heterogêneos
com a utilização de sistema operacional baseado em Linux e atingindo o item ―prover
serviços de confidencialidade e integridade na transmissão de dados na rede‖, da
categoria tecnologia, dentro da arquitetura de defesa em profundidade.
Algumas considerações são relevantes para a implementação em
ambientes corporativos de grande porte:
a. Como o processo de criação das políticas nos sistemas baseados em
Linux é manual, caso a política seja alterada no domínio Microsoft, será
necessário alterá-la em todas as estações.
b. Como o processo de requisição de certificado digital para as estações
com sistemas baseado em Linux também é manual, em um ambiente
corporativo com muitas estações, tem-se um aumento no trabalho
operacional.

111

c. O processo de verificação da lista de certificados revogados CRL é
baseado na consulta da lista de certificados revogados armazenada
localmente, porém a atualização dessa lista é um processo manual.
A seguir apresenta-se um quadro resumo com os testes de funcionais de
comunicação, com base no protocolo IPv4:
Testes
funcionais de

Windows

Windows

Windows

Windows

XP

2003

Vista

2008

Fedora

comunicação
Windows XP
Windows
2003)
Windows
Vista
Windows
2008
Fedora

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não testado

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não testado

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não testado

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
testado

Quadro 7 – Resumo dos testes funcionais de comunicação entre os sistemas
operacionais.

6.5 Teste entre clientes Windows XP utilizando-se o protocolo IPv6

Este teste estabeleceu uma associação de segurança (SA) IPSec à partir
de configurações em dois hosts na mesma sub-rede. Utilizou-se o cabeçalho de
autenticação (AH) e o algoritmo de hash Message Digest 5 (MD5) para a
autenticação da associação de segurança.
A configuração utilizada protegeu todo o tráfego entre os dois hosts . O
endereço

de

conexão

local

da

estação

londoncomputer

configurado

fe80::20c:29ff:fee0:8f64 e da estação londoncomputer2 é fe80::20c:29ff:fe07:c6e0.

foi
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Na estação londoncomputer, foram criados dois arquivos, sendo um deles
de associação de segurança com a extensão (.sad) e o outro de política de
segurança com a extensão (.spd), ambos necessários para operar com o protocolo
IPv6. Os arquivos foram criados utilizando o utilitário Ipsec6.exe.
A partir de uma janela com o prompt de comando, na estação
londoncomputer, executou-se o comando é ipsec6 s teste. Esse comando criou dois
arquivos sem conteúdo para posterior edição e configuração manual das
associações de segurança (Teste.sad) e diretivas de segurança (Teste.spd).
Após, o arquivo Teste.spd foi editado e adicionou-se uma diretiva de
segurança para a proteção do tráfego entre a estação londoncomputer1 e a estação
londoncomputer2.
A entrada referente à diretiva de segurança pode ser consultada no
quadro 9, no Apêndice C.
Na estação londoncomputer, o arquivo com a extensão .sad foi editado,
adicionando-se duas associações de segurança, uma para cada sentido de tráfego.
As associações de segurança podem ser consultadas nos quadros 10 e
11, no Apêndice C.
O sistema operacional Windows XP, configurado com o protocolo IPv6,
utilizando o IPSec não oferece suporte à chaves configuradas dinamicamente,
sendo que a negociação no modo principal por meio do Internet Key Exchange (IKE)
não é executada. Nessa configuração, o Windows XP suporta apenas chaves
configuradas manualmente para SA’s de modo rápido.
Dessa forma, as chaves foram configuradas por meio da criação de
arquivos contendo dados no formato texto ou binários.
Na estação londoncomputer, foi criado um arquivo de texto com o nome
Teste.key, com o conteúdo ―1234567890123456‖, que foi usado para a criação e
validação do hash com chave Message Digest 5 (MD5) em cada pacote protegido
por IPSec trocado com a estação londoncomputer2. Nesse arquivo não há
caracteres, espaços ou linhas extras.
Opcionalmente é permitido usar diferentes chaves para as associações de
segurança de entrada e saída, no entanto, nesse teste foi utilizada a mesma chave
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em ambas as direções. Para utilizar diferentes chaves é necessário referenciar o
arquivo de chave por meio do campo KeyFile no arquivo de associação de
segurança com a extensão .sad.
Na estação londoncomputer2 utilizou-se o mesmo procedimento da
estação de trabalho londoncomputer.
Entretanto, apenas os campos: Endereço IPv6 remoto, no arquivo de
política de segurança com a extensão (.spd) e SAEntry, SPI e Direction no arquivo
associação de segurança com a extensão (.sad) são alterados de acordo com os
quadros 11 e 12 disponíveis para consulta no Apêndice C.
Em seguida, na estação londoncomputer2, criou-se um arquivo de chave
com nome e conteúdo idênticos ao criado na estação londoncomputer.
Nas estações londoncomputer e londoncomputer2, foram usados o
comando ipsec6 l Teste, para habilitar as associações e diretivas de segurança
configuradas nos arquivos com as extensões .spd e .sad.
Na estação londoncomputer, usou-se o comando ping com o endereço da
conexão local da estação londoncomputer2 para testar a conectividade.
Utilizou-se o monitor de rede Wireshark para capturar o tráfego, e
conforme a figura 30 e observou-se, que a troca de mensagens de solicitação e
resposta de eco ICMPv6, foi protegida pelo cabeçalho de autenticação (AH).
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Figura 30 – Teste de conexão IPv6 com IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

6.6 Teste entre cliente Windows Vista e Fedora no mesmo grupo de isolamento

A política utilizada e descrita no item ―7.1 Teste entre clientes Windows
XP no mesmo grupo de isolamento‖ foi recriada localmente na estação de trabalho
Flórida, produzindo os mesmos efeitos da política distribuída pelo controlador de
domínio.
Para o teste de conectividade para a validação da extensão da técnica de
isolamento usando o protocolo IPv6, utilizou-se o comando ping6.
As

regras

para

a

política

foram

alteradas

para

utilizar-se

do

endereçamento IPv6, mantendo-se igual nos demais parâmetros.
As alterações foram realizadas no arquivo /etc/racoon/setkey.conf. A
seguir tem-se apenas as alterações realizadas:
# Inspecionar o trafego ICMP
# spdadd ::/0 ::/0 icmp6 -P out none;
# spdadd ::/0 ::/0 icmp6 -P in none;
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# Trafego que requer a comunicacao IPSec na rede interna
spdadd fe80::20c:29ff:feb6:37aa fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631 any -P out ipsec
esp/transport/fe80::20c:29ff:feb6:37aa-fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631/use;
spdadd fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631 fe80::20c:29ff:feb6:37aa any -P in ipsec
esp/transport/fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631-fe80::20c:29ff:feb6:37aa/use;

Antes do teste, a base de dados de associações de segurança SA, foi
configurada utilizando o seguinte comando:
# setkey –f /etc/racoon/setkey.conf

Após, o daemon IKE foi iniciado com o seguinte comando:
# racoon –F –f /etc/racoon/racoon.conf

A seguir tem-se a saída desse comando:
[root@fedora racoon]# racoon -F -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2009-04-13

11:17:19:

INFO:

@(#)ipsec-tools

0.5

(http://ipsec-

tools.sourceforge.net)
2009-04-13 11:17:19: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar
2005 (http://www.openssl.org/)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
2009-04-13 11:17:20: INFO: 192.168.0.17[500] used as isakmp port (fd=8)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 192.168.0.17[500] used for NAT-T
2009-04-13 11:17:20: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=9)
2009-04-13

11:17:20:

isakmp port (fd=10)

INFO:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]

used

as
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Na seqüência, o comando ping6 foi executado em outra janela de sessão.

[root@fedora ~]# ping6 -I eth0 fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631
PING

fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631(fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631)

from

fe80::20c:29ff:feb6:37aa eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631: icmp_seq=0 ttl=128 time=171 ms
64 bytes from fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631: icmp_seq=1 ttl=128 time=7.10 ms
64 bytes from fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631: icmp_seq=3 ttl=128 time=26.1 ms
64 bytes from fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.30 ms

Observou-se no trecho a seguir que a comunicação ocorreu com sucesso.

[root@fedora racoon]# racoon -F -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2009-04-13

11:17:19:

INFO:

@(#)ipsec-tools

0.5

(http://ipsec-

tools.sourceforge.net)
2009-04-13 11:17:19: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar
2005 (http://www.openssl.org/)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
2009-04-13 11:17:20: INFO: 192.168.0.17[500] used as isakmp port (fd=8)
2009-04-13 11:17:20: INFO: 192.168.0.17[500] used for NAT-T
2009-04-13 11:17:20: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=9)
2009-04-13

11:17:20:

INFO:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]

used

as

isakmp port (fd=10)
2009-04-13

11:17:29:

INFO:

respond

new

phase

1

negotiation:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]<=>fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%eth0[500]
2009-04-13 11:17:30: INFO: begin Identity Protection mode.
2009-04-13

11:17:30:

INFO:

received

broken

Microsoft

ID:

MS

NT5

ISAKMPOAKLEY
2009-04-13 11:17:30: INFO: received Vendor ID: RFC 3947
2009-04-13 11:17:30: INFO: received Vendor ID: draft-ietf-ipsec-nat-t-ike02
2009-04-13 11:17:30: INFO: received Vendor ID: FRAGMENTATION
2009-04-13

11:17:31:

INFO:

ISAKMP-SA

established

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]-fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%eth0[500]
spi:c266b65c56d198fe:60c1c4fe02caf3e3
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2009-04-13

11:17:31:

INFO:

respond

new

phase

2

negotiation:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[0]<=>fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%eth0[0]
2009-04-13

11:17:31:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%eth0->fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0
spi=20658347(0x13b38ab)
2009-04-13

11:17:31:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0->fe80::1c98:8ff4:2cc9:8631%eth0
spi=4277575610(0xfef69fba)

Pode-se observar na figura 31, que a associação de segurança que foi
estabelecida na estação Windows Vista (flórida.nwtraders.msft). Utilizou-se o MMC
(Console de Gerenciamento Microsoft) e adicionou-se o Snap-in Monitor de
segurança IP.

Figura 31 – Monitor de segurança IP com a associação no modo
principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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6.7 Teste entre cliente Windows 2008 e Fedora no mesmo grupo de isolamento

O teste de conectividade para a validação da extensão da técnica de
isolamento utilizando o protocolo IPv6, manteve a mesma política do teste anterior, e
utilizou o comando ping6.
As regras da política foram alteradas para utilizar-se do endereçamento
IPv6 do servidor com o sistema operacional Windows 2008, mantendo-se demais
parâmetros identicos.
As alterações foram realizadas no arquivo /etc/racoon/setkey.conf. A
seguir temos apenas as alterações realizadas:
# Inspecionar o trafego ICMP
# spdadd ::/0 ::/0 icmp6 -P out none;
# spdadd ::/0 ::/0 icmp6 -P in none;
# Trafego que requer a comunicacao IPSec na rede interna
spdadd fe80::20c:29ff:feb6:37aa fe80::2953:67fe:a469:ca8 any -P out ipsec
esp/transport/fe80::20c:29ff:feb6:37aa- fe80::2953:67fe:a469:ca8/use;
spdadd fe80::2953:67fe:a469:ca8 fe80::20c:29ff:feb6:37aa any -P in ipsec
esp/transport/ fe80::2953:67fe:a469:ca8-fe80::20c:29ff:feb6:37aa/use;

Na seqüência, o comando ping foi executado em outra janela de sessão.

[root@fedora ~]# ping6 -I eth0 fe80::2953:67fe:a469:ca8
PING

fe80::2953:67fe:a469:ca8(fe80::2953:67fe:a469:ca8)

fe80::20c:29ff:feb6:37aa eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=0 ttl=128 time=637 ms
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=1 ttl=128 time=20.5 ms
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=2 ttl=128 time=11.1 ms
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=3 ttl=128 time=6.24 ms
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.44 ms
64 bytes from fe80::2953:67fe:a469:ca8: icmp_seq=5 ttl=128 time=45.4 ms

from
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Observa-se no trecho a seguir que a comunicação ocorreu com sucesso.

[root@fedora racoon]# racoon -F -f /etc/racoon/racoon.conf
Foreground mode.
2009-04-13

13:39:36:

INFO:

@(#)ipsec-tools

0.5

(http://ipsec-

tools.sourceforge.net)
2009-04-13 13:39:36: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.7f 22 Mar
2005 (http://www.openssl.org/)
2009-04-13 13:39:37: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
2009-04-13 13:39:37: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
2009-04-13 13:39:37: INFO: 192.168.0.17[500] used as isakmp port (fd=8)
2009-04-13 13:39:37: INFO: 192.168.0.17[500] used for NAT-T
2009-04-13 13:39:37: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=9)
2009-04-13

13:39:37:

INFO:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]

used

as

isakmp port (fd=10)
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

respond

new

phase

1

negotiation:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]<=>fe80::2953:67fe:a469:ca8%eth0[500]
2009-04-13 13:39:39: INFO: begin Identity Protection mode.
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

received

broken

Microsoft

ID:

MS

NT5

ISAKMPOAKLEY
2009-04-13 13:39:39: INFO: received Vendor ID: FRAGMENTATION
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

ISAKMP-SA

established

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[500]-fe80::2953:67fe:a469:ca8%eth0[500]
spi:5983b4e031f29165:5e680b4d0cf7c679
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

respond

new

phase

2

negotiation:

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0[0]<=>fe80::2953:67fe:a469:ca8%eth0[0]
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

fe80::2953:67fe:a469:ca8%eth0->fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0
spi=194306381(0xb94e14d)
2009-04-13

13:39:39:

INFO:

IPsec-SA

established:

ESP/Transport

fe80::20c:29ff:feb6:37aa%eth0->fe80::2953:67fe:a469:ca8%eth0
spi=3281764429(0xc39bc04d)

Observa-se nas figuras 32 e 33, que a associação de segurança que foi
criada no servidor com o sistema operacional Windows 2008 (roma.nwtraders.msft).
Utilizou-se o MMC (Console de Gerenciamento Microsoft) e adicionou-se o Snap-in
Monitor de segurança IP.
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Figura 32 – Monitor de segurança IP com a associação no modo
principal
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Figura 33 – Monitor de segurança IP com a associação no modo rápido
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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6.8 Análise da técnica utilizando o protocolo IPv6

Nos sistemas operacionais Windows 2003/XP o suporte ao IPSec com a
utilização do IPv4 é diferente do suporte ao IPSec com a utilização do IPv6, pois
esses sistemas não oferecem o serviço de criptografia com a utilização do protocolo
ESP do IPSec. Contudo é possível utilizar o protocolo ESP com criptografia NULL,
sendo que, somente serão fornecidos os serviços de autenticação de origem de
dados e integridade de dados.
Outra diferença, nesses sistemas operacionais, está na ferramenta de
gerenciamento de políticas IPSec: Com a utilização do IPSec com o IPv4, as
diretivas IPSec locais ou baseadas em domínio são configuradas por meio de uma
interface gráfica e a utilização de modelos específicos chamados snap-ins para
diretivas de segurança IP e de diretiva de grupo. Enquanto que, no protocolo IPSec
com o IPv6, as políticas são configuradas manualmente em um arquivo no formato
texto, é baseado em chaves estáticas e configuradas manualmente.
Adicionalmente, como não há suporte ao gerenciamento dinâmico de
chaves no IPSec com o IPv6, nos sistemas operacionais Windows 2003/XP,
recomenda-se não implementar o IPSec com o IPv6 em um ambiente produtivo
utilizando esses sistemas operacionais.
Entretanto, caso essa solução seja implementada com esses sistemas,
procura-se utilizar números aleatórios ao configurar os índices de parâmetros de
segurança (SPI’s) para não comprometer a segurança do IPSec para as diretivas
IPv6.
A seguir apresenta-se um quadro resumo com os testes de funcionais de
comunicação, com base no protocolo IPv6:
Testes
funcionais de

Windows

Windows

Windows

Windows

XP

2003

Vista

2008

Não testado

Não testado

Não testado

Fedora

comunicação
Windows XP

Sim

Não
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Windows
2003)
Windows
Vista
Windows
2008
Fedora

Sim

Não
testado
Não
testado

Não

Não testado

Não testado

Não testado

Não

Não testado

Não testado

Sim

Sim

Não testado

Sim

Não testado

Sim

Não

Sim

Sim

Não
testado

Quadro 8 – Resumo dos testes funcionais de comunicação entre os sistemas
operacionais.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo são apresentados os aspectos relacionados aos resultados
obtidos e limitações constatadas, as conclusões obtidas com a realização do
presente trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

7.1.1. Exame dos resultados e limitações

Na plataforma Microsoft, como principal vantagem, destacam-se a
facilidade de configuração das políticas de segurança baseado em wizard
(assistente de configuração) e distribuição de políticas de forma automática
utilizando o Group Policy Object (GPO), um conjunto de diretivas de Grupo de
tecnologia proprietária.
Em contrapartida existem restrições quanto às opções de algoritmos de
criptografia e autenticação suportados (fase 1 do protocolo IKE), e são modestas as
opções de grupos Diffie-Hellman, algoritmos de criptografia e de autenticação
suportados pela plataforma Microsoft (fase 2 do protocolo IKE).
Quanto ao desenvolvimento de um modelo mínimo de configuração (filtros
de ações de filtros) para a proteção das comunicações entre sistemas operacionais
mistos, realizou-se a remodelagem a partir da lista e ações de filtro da técnica
original, e os resultados apresentados validam o modelo que poderá ser utilizado
como base para a integração com outros sistemas operacionais, que não foram
abordados neste trabalho.
A partir desse modelo mínimo de configuração, poderão ser acrescidos
outros grupos de proteção mais específicos, de acordo com as características de
cada empresa ou aplicações a serem protegidas.
Na aplicação Racoon (Linux), que gerencia as Associações de Segurança
e a troca automática de chaves destacam-se, como vantagem, uma quantidade
superior de algoritmos de criptografia, algoritmos de autenticação (fase 1 e 2 do
protocolo IKE) e grupos Diffie-Hellman suportados pelo IPSec-Tools, se comparado
com a plataforma Microsoft.
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Como desvantagem do pacote IPSec-Tools, incluindo a aplicação Racoon,
é relevante considerar a programação do método de negociação do IPSec em um
arquivo de configuração e a pouca documentação disponível sobre o processo de
depuração de mensagens de erro referente ao processo de comunicação.
Com relação à implementação da técnica com o protocolo IPv6, na
plataforma Microsoft, os sistemas operacionais Windows XP e Windows 2003 não
apresentaram resultados satisfatórios, pois, como o sistema não oferece suporte ao
protocolo de troca dinâmica de chaves, não foi possível estabelecer a comunicação
com o sistema operacional baseado em software livre. Adicionalmente o Windows
XP e 2003 não oferecem suporte para o serviço de criptografia do protocolo ESP.
Os sistemas operacionais Windows Vista e Windows 2008, após
implementação da técnica com o protocolo IPv6 apresentaram resultados
satisfatórios e similares às configurações realizadas utilizando o protocolo IPv4.

7.1.2. Conclusão da dissertação

Nesta seção é apresentada a conclusão do presente trabalho de
dissertação, incluindo as contribuições obtidas por meio de estudos e testes
realizados.
A extensão da técnica de isolamento de servidor usando o protocolo IPSec
é comprovada por meio de testes funcionais no protótipo criado, viabilizando-se
assim a sua utilização em infraestrutura s de rede que se utilizam de sistemas
operacionais mistos.
Comprovou-se que a extensão da técnica permitiu um aumento na
aplicabilidade, compatibilizando com a arquitetura de defesa em profundidade, em
específico quanto à categoria tecnologia e ao item ―prover serviços de
confidencialidade e integridade na transmissão de dados na rede‖.
Foi fundamental para atingir os objetivos dessa dissertação, a adesão dos
fabricantes de sistemas operacionais e aplicativos adicionais aos padrões publicados
pelo IETF. Além disso também permitir a interoperabilidade entre sistemas
operacionais mistos.
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Como principal contribuição supre-se a inexistência de um método prático
contendo os processos para a aplicação da extensão da técnica em redes com
sistemas heterogêneos configurados para o protocolo IPv4 e para o IPv6.
No segmento bancário do Brasil constata-se que as normas e legislações
tratam da diminuição do risco operacional, sendo que, não há matéria específica que
regulamente a proteção das comunicações em rede, ficando a cargo das instituições
financeiras a tecnologia e o método para alcançar conformidade normativa.
Adicionalmente, como há pouca ou quase nenhuma legislação específica em outros
segmentos, indiretamente, desestimula-se a produção e disseminação de métodos
práticos que atinjam a arquitetura de defesa em profundidade.
Contudo, a aplicação intensiva dessa técnica nas organizações, tendo o
setor bancário como referência, é um diferencial positivo, pois a adequação aos
padrões internacionais valoriza o patrimônio da empresa, atrai novos investimentos e
permite a negociação de suas ações no mercado externo.

7.1.3. Sugestões para trabalhos futuros

Nessa seção, são abordadas as sugestões de pesquisas para trabalhos
futuros que podem ser desenvolvidas tanto no meio acadêmico e aplicadas nas
empresas:

a) Estender a técnica de isolamento de servidor para a distribuição
automática de políticas para os sistemas operacionais baseados em
Linux.
b) Evoluir a técnica de isolamento de servidor para a utilização de
certificado X.509 v3 e utilizar a funcionalidade de CRL distribution
points.
c) Evoluir a técnica de isolamento de servidor para a utilização de
certificado X.509 v3 e utilizar o protocolo OCSP (Online Certificate
Status Protocol)
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d) Testar a técnica de isolamento de servidor com a utilização em
sistema operacional Sun Solaris.
e) Desenvolver metodologia para comparar desempenho de sistemas
IPv4 e IPv6 puros e híbridos, sujeitos à aplicação da técnica de
isolamento de servidores.
f) Desenvolver metodologia para medição de desempenho da técnica
de isolamento de servidores utilizando o DNS Sec.
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GLOSSÁRIO
3DES (Triple DES) – O 3DES é uma variante do DES que o repete três
vezes com três chaves separadas, triplicando efetivamente a força do DES. O 3DES
é usado pelo IPSec para criptografar e descriptografar o tráfego de dados. O 3DES
usa uma chave de 168 bits.
AH (Authentication Header) – Um protocolo de segurança que fornece
serviços de autenticação e de detecção de reprodução opcionais. O AH atua como
uma assinatura digital para garantir que os dados no pacote IP não sejam alterados.
O AH não fornece serviços de criptografia e descriptografia e é usado sozinho ou
com o ESP (Encapsulating Security Payload).
DES (Data Encryption Standard) – Um algoritmo de criptografia usado
para criptografar e descriptografar dados de pacote. O DES é usado pelo IPSec e
pelo IKE. O DES usa uma chave de 56 bits, garantindo alto desempenho e
criptografia segura. O DES é um algoritmo simétrico, que requer chaves de
criptografia secretas idênticas em cada par IPSec.
ESP (Encapsulation Security Payload) – Um protocolo de segurança
que fornece confidencialidade de dados e proteção, com serviços opcionais de
autenticação e detecção de reprodução.
EKU (Enhanced Key Usage) – Um conjunto de OID’s - identificadores de
que indicam os aplicativos que usam a chave.
Hash – O resultado de tamanho fixo obtido pela aplicação de uma função
matemática unilateral (também denominada algoritmo de hash) a uma quantidade
arbitrária de dados de entrada. Se houver uma alteração nos dados de entrada, o
hash será alterado. Também é denominado síntese da mensagem.
MD5 (Message Digest 5) – O MD5 é um algoritmo de hash usado para
autenticar dados de pacote. Um hash é um algoritmo de criptografia unilateral que
toma uma mensagem de entrada de tamanho arbitrário e produz uma mensagem de
saída de tamanho fixo.
Oakley – um protocolo de troca de chave que define como derivar material
de chaveamento autenticado.
OCSP (Online Certificate Status Protocol) – Protocolo Online para
verificação de Estado de Certificados, OCSP é um dos dois esquemas comuns para
verificar se um certificado digital não se encontra revogado. O outro método é a LCR
(ver LCR). Através do OCSP, qualquer aplicação faz consultas a um serviço que
checa, diretamente no Banco de Dados da Autoridade Certificadora, o status de um
determinado certificado.
PKCS#7 – O padrão PKCS#7 descreve uma sintaxe genérica para dados
que são submetidos a funções criptográficas, tais como assinatura e envelopagem
digital. Permite recursividade, com aninhamento de envelopes e wrappers. Permite
também a associação de atributos arbitrários, como, por exemplo, selo temporal ou
contra-assinatura, à mensagem no processo de autenticação por assinatura. Casos
particulares oferecem meios de disseminação de certificados e LCR.

133

PKCS#10 – Especificação de um padrão para codificar requisições de
certificados, incluindo o nome da pessoa que requisita o certificado e sua chave
pública.
SHA-1 (Secure Hash Algorithm-1) – O SHA é um algoritmo de hash
usado para autenticar dados de pacote.
SKEME – Um protocolo de troca que define como derivar material de
chaveamento autenticado, com rápida atualização de chave.
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APÊNDICE A – Síntese para a configuração da extensão à técnica de isolamento de
servidor

Segue abaixo a seqüência para a configuração da extensão da técnica de
isolamento de servidor usando o protocolo IPSec:

1. Preparação da autoridade certificadora, conforme descrito no item ―5.2
Implementação do laboratório PKI‖.
2. Criação de política e filtros IPSec no Windows 2003, seguindo o roteiro
descrito no Apêndice C e de acordo com o conjunto de políticas e filtros
especificados no item ―5.3 Configuração IPSec‖.
3. Criação de um modelo de certificado que será utilizado no processo de
aprovação de certificado, conforme o Apêndice B.
4. Verificação e instalação dos pacotes de softwares IPsec-tools e
Openssl, conforme o item ―5.4.1. Configuração da PKI‖.
5. Geração de par de chaves, requisição e aprovação do certificado pela
Autoridade Certificadora conforme o item ―5.4.1 Configuração da PKI‖.
6. Configuração da política IPSec, conforme o item ―5.4.2‖.
7. Configuração do processo de troca dinâmica de chaves utilizando o
protocolo IKE, conforme o item ―5.4.3. Configuração IKE‖.
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APÊNDICE B – Criação de um modelo de certificado

O modelo de certificado Fedora Core usado para interoperabilidade é a
versão 2 (Windows 2003 editável), que foi baseado no modelo de certificado de
―Computador‖ correspondente a versão 1. Essa seção apresenta a criação de um
modelo de certificado passo a passo.
Acessar o sistema operacional com privilégios de Enterprise Admin e em
seguida executar o comando mmc.exe para iniciar o Microsoft Management
Console. Adicione o Certificate Templates snap-in.

Figura 34 – Acesso ao comando executar
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Figura 35 – Executar o comando mmc
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

136

Acessar o menu File e após selecionar a opção Add/Remove Snap in.

Figura 36 – Adicionar o snap-in de modelo de certificados
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Selecionar o botão Add.

Figura 37 – Adicionar o snap-in de modelo de certificados
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Selecionar o Snap-in Certificate Templates e clicar no botão Add.
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Figura 38 – Selecionar o snap-in do modelo de certificado
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Selecionar o modelo de certificado Computador. Em seguida, clicar com o
botão direito do mouse e selecionar a opção Duplicate Template no menu de
opções. Essa ação abrirá a janela de Propriedades do Novo Modelo.

Figura 39 – Snap-in de modelo de certificados no MMC
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Na sequência, digitar o nome do modelo no campo Template display
name, e selecionar o prazo de validade para o modelo, conforme a figura 40 a
seguir.

Figura 40 – Propriedades gerais do modelo de certificados
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Clicar na aba Subject Name e selecionar a opção Supply in the request.
Essa opção incluirá, no campo Subject, as informações fornecidas na requisição de
assinatura do certificado (CSR - Certificate Signing Request).

Figura 41 – Propriedades do novo modelo – aba Subject
Name
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Em seguida, selecionar a aba Issuance Requirements e marcar a opção
CA Certificate Manager approval, para aprovar o certificado.

Figura 42 – Propriedades do novo modelo – aba Issuance
Requirements
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Em seguida, selecionar a aba Security e permitir ao o grupo Authenticated
Users o direito de Enroll. Utilizando esse método para o permissionamento, qualquer
usuário do domínio poderá solicitar um certificado para sistemas baseados em Linux,
mas ele somente será emitido após aprovação por uma CA.
Para aumentar a segurança, opcionalmente pode-se não marcar opção
CA

Certificate

Manager

approval,

e

criar

um

grupo

Universal

chamado

Administradores de Certificados e somente conceder a permissão Enroll para este
grupo.
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Figura 43 – Propriedades do novo modelo – aba Security
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Para finalizar o processo, clicar em OK para criar o novo modelo. Após a
replicação, automaticamente, para todos os controladores de domínio na floresta,
estará disponível para ser utilizado pela autoridade certificadora.
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APÊNDICE C – Criação de política e filtros IPSec no Windows 2003/XP

Para a criação da política IPSec para a distribuição em um domínio
Microsoft baseado no Windows 2003, acesse a opção Administrative Tools e após
Domain Controller Security Policy.

Figura 44 – Criando uma política IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Na tela inicial do Domain Controller Security Policy, clique na opção a
opção IP Security Policies on Active Directory. No painel do lado direito, clique com o
botão direito do mouse e selecione a opção Create IP Security Policy.

Figura 45 – Tela inicial do Domain Controller Security Policy
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Clique no botão Next.

Figura 46 – IP Security Policy Wizard
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Após digite o nome e a descrição da política IPSec.

Figura 47 – Nome da política IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Selecione o método de autenticação utilizando certificado digital e
utilizando a CA corporativa.

Figura 48 – Método de Autenticação
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Após finalizar, marque a opção de edição da política para a criação dos
filtros IPSec e as ações de filtro.

Figura 49 – Finalizando e editando as propriedades da política
IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na aba geral, altere o tempo de verificação da política para 5 minutos.

Figura 50 – Propriedades da política IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

145

Após, acesse o botão Settings. Altere o tempo para a troca de chave para
a cada 60 minutos e nenhuma sessão (0 sessões).

Figura 51 – Definir a opção de troca de chave
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Clique no botão Methods para definir os métodos de segurança na troca
de chaves. Altere as opções, de acordo com a figura 52:

Figura 52 – Definir as opções de segurança para a troca de
chave
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Na seqüência, configure as lista de filtros IP’s. Digite o nome e a descrição
da lista de filtro e clique no botão Add.

Figura 53 – Definir as opções de segurança para a troca de
chave
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na aba endereços, configure o endereço de origem como qualquer
endereço e o endereço da sub-rede corporativa que se deseja proteger.

Figura 54 – Propriedades do filtro IP – aba endereço
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Na aba protocolos, selecione a opção qualquer protocolo.

Figura 55 – Propriedades do filtro IP – aba protocolo
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Na aba descrição, informe a descrição do filtro

Figura 56 – Propriedades do filtro IP – aba descrição
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

148

Em seguida, configure as ações do filtro criado.

Figura 57 – Criando ações de filtro
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Informe o nome e a descrição da ação do filtro.

Figura 58 – Nome e descrição da ação do filtro
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Selecione a opção negociar segurança.

Figura 59 – Opções gerais das ações do filtro
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Selecionar a opção para permitir a comunicação de retorno sem
segurança IPSec.

Figura 60 – Opções de comunicação com máquinas que não
suportam IPSec
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Selecione a opção de customização e clique no botão Settings.

Figura 61 – Segurança do tráfego IP
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Acessando as propriedades das ações de filtro, configure também a ação
do filtro conforme a figura 62:

Figura 62 – Customizando os métodos de segurança
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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APÊNDICE D – Conteúdos dos arquivos de política e associação de segurança no
Windows 2003/XP

O Quadro 9 a seguir, apresenta a entrada da diretiva de segurança
adicionada antes da primeira entrada no arquivo Teste.spd. A primeira entrada do
arquivo Teste.spd foi pré-adicionada no momento da criação do arquivo utilizando o
utilitário Ipsec6.exe.
As diretivas de segurança são separadas por um ponto-e-vírgula no final
de cada entrada e são posicionadas em ordem numérica decrescente.

Nome de campo do arquivo Valor do exemplo
.spd
Diretiva

2

RemoteIPAddr

- fe80::20c:29ff:fe07:c6e0

LocalIPAddr

-*

Protocol

-*

RemotePort

-*

LocalPort

-*

IPSecProtocol

AH

IPSecMode

TRANSPORT

RemoteGWIPAddr

*

SABundleIndex

NONE

Direction

BIDIRECT

Action

APPLY

InterfaceIndex

0

Quadro 9 – Parâmetros do arquivo Teste.spd
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Quadro 10 e Quadro 11 apresentam as associações de segurança que
são adicionadas no arquivo Teste.sad. O Quadro 12 apresenta a associação de
segurança referente ao tráfego destinado à estação londoncomputer 2:

Nome de campo do arquivo .sad

Valor para o teste

SAEntry

2

SPI

3001

SADestIPAddr

fe80::20c:29ff:fe07:c6e0

DestIPAddr

POLICY

SrcIPAddr

POLICY

Protocol

POLICY

DestPort

POLICY

SrcPort

POLICY

AuthAlg

HMAC-MD5

KeyFile

Teste.key

Direction

OUTBOUND

SecPolicyIndex

2

Quadro 10 – Parâmetros da SA para o tráfego de saída
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O Quadro 11 apresenta a associação de segurança referente ao tráfego
originado pela estação londoncomputer2 com destino à estação londoncomputer:

Nome de campo do arquivo .sad

Valor para o teste

SAEntry

1

SPI

3000

SADestIPAddr

fe80::20c:29ff:fee0:8f64

DestIPAddr

POLICY

SrcIPAddr

POLICY

Protocol

POLICY

DestPort

POLICY

SrcPort

POLICY

AuthAlg

HMAC-MD5

KeyFile

Teste.key

Direction

INBOUND

SecPolicyIndex

2

Quadro 11 – Parâmetros da SA para o tráfego de entrada

O Quadro 12 apresenta apenas o campo alterado na estação
londoncomputer2. Os demais campos foram preenchidos de acordo com o Quadro
10.

Nome de campo do arquivo Valor do exemplo
.spd
RemoteIPAddr

- fe80::20c:29ff:fee0:8f64

Quadro 12 – Parâmetros do arquivo Teste.spd
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Quadro 13 e Quadro 14 apresentam apenas as entradas alteradas no
arquivo de associação de segurança. Os demais campos foram preenchidos de
acordo com Quadro 10 e Quadro 11 que são adicionadas à Teste.sad (para o
tráfego que se dirige para a estação londoncomputer):

Nome de campo do arquivo Valor para o teste
.sad
SAEntry

2

SPI

3000

Direction

OUTBOUND

Quadro 13 – Parâmetros da SA para o tráfego de saída

Nome de campo do arquivo .sad

Valor para o teste

SAEntry

1

SPI

3001

Direction

INBOUND

Quadro 14 – Parâmetros da SA para o tráfego de entrada
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ANEXO A – Campos do certificado X.509

O Quadro 15 apresenta a descrição dos campos do certificado X.509 v3:

Campo

Descrição

Versão

Diferencia as versões do formato do certificado, sendo 1, 2 ou 3.
O padrão é a versão 1.

Número de Série Valor inteiro e único atribuído pela CA emitente do certificado, e
quando combinado ao campo nome do emissor, garante a
identificação unívoca de qualquer certificado.
Assinatura

O campo assinatura indica o algoritmo usado para assinar o
certificado, mais quaisquer parâmetros associados, sendo
formado pelo OID (Object Identifier).

Emissor

O campo emissor contém o nome X.500 da CA que criou e
assinou o certificado. Corresponde ao DN (Distinguished Name)
da CA e deve sempre estar presente.

Validade

O campo validade indica duas datas: inicial e final que
representam o período de validade do certificado.

Proprietário

O campo proprietário contém DN (Distinguished Name) do
usuário que é dono do certificado , ou seja, o nome da entidade
final que possui a chave privada correspondente à chave pública
contida no certificado. Esse campo deve obrigatoriamente ter um
valor.

Informações do O campo Informações do proprietário contém informações sobre
proprietário

a chave pública do titular, um identificador do algoritmo usado
para gerar as chaves juntamente com alguns parâmetros
adicionais associados. Este valor deve sempre constar no
certificado.

ID do emissor e Os campos de identificadores exclusivos para o emissor e para o
ID
proprietário

do proprietário contêm uma sequência de bits opcional dessas
entidades e apenas estão presentes nos certificados da versão 2
ou 3. Estes campos são utilizados quando diferentes entidades
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reutilizam o nome X.500. Quando é exigido um alto grau de
segurança sua reutilização não é recomendada.
Extensões

O campo Extensões é um conjunto de um ou mais campos, e
está presente apenas nos certificados da versão 3, com o
objetivo de acrescentar mais informações ao certificado. A
ISO/IEC, ITU-T e ANSI X9 definiram as extensões mais comuns
de certificados, para solucionar questões que não podiam ser
atendidas pelos campos originais.

Digital Signature O campo contém o código hash dos outros campos do
certificado, codificado com a chave privada da AC, incluindo o
identificador do algoritmo de assinatura.
Quadro 15 – Descrição dos campos do certificado X.509 v3
Fonte: Silva (2005)

O Quadro 16 apresenta a lista de extensões presentes na versão 3 do
padrão X.509:

Campo
Subject
Identifier

Descrição
Key Campo utilizado em certificados auto-assinados. Contém um
valor que identifica unicamente a chave da AC no certificado, e
deve ser usado para conferir o cálculo da assinatura digital.

Authority

Key Esse campo contém um identificador único que associado com a

Identifier

chave pública distingue múltiplas chaves que são distribuídas no
mesmo certificado.

Key Usage

Esse campo contém uma sequência de bits que identificam ou
restringem funções ou serviços que determinam a finalidade do
certificado. Essa sequência indica às seguintes finalidades:
1.

DigitalSignature: Assinaturas digitais como objetivo de
autenticação e proteção da integridade de dados, salvo
certificados e LCR’s.

2.

NonRepudiation: Assinaturas digitais como propósito de
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não-repúdio.
3.

KeyEncipherment: Confidencialidade de chaves.

4.

DataEncipherment: Confidencialidade de chaves.

5.

KeyAgreement: Protocolos de acordo de chaves.

6.

KeyCertSign: Assinatura de certificados.

7.

CRLSign: Assinatura de LCR’s.

8.

encipherOnly/decipherOnly. Restringem a funcionalidade
KeyAgreement apenas para cifragem e decifragem.

Extended

Key Contém a sequência que identifica o uso específico da chave
pública do certificado e é representado por um ou mais OID’s. Na

Usage

RFC 3280 são definidos OID’s associados com essa extensão,
como por exemplo: autenticação do servidor e do cliente TLS
(Transport Layer Security), proteção de e-mail, time stamping e
OSCP (Online Certificate Status Protocol).
CRL

Esse campo contém a localização da LCR’s onde são

Distributions

encontradas informações sobre o motivo de revogação do

Point

certificado. A RFC 3280 especifica a forma de preenchimento
deste campo e se há múltiplos caminhos de distribuição das
LCR’s.

Private

Key Contém o intervalo de tempo que a chave privada associada com

Usage Period

a chave pública desse certificado é utilizada. Adicionalmente
esse campo é usado para a assinatura do certificado, ajudando a
eliminar a suspeita quanto à validade da chave pública do
certificado, ou seja, se os valores são idênticos ou se esse
campo for omitido na comparação do valor desse campo com o
valor do mesmo campo na chave privada, presume-se que os
dois intervalos de tempos são idênticos.

Certificate

Este campo é representado por um ou mais OID’s, que estão

Policies

associados à política de emissão e ao uso do certificado. Quando
essa extensão for marcada como crítica, à política do certificado
deverá ser validada ou descartada pela aplicação que receber
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esse certificado. Por questões de interoperabilidade, a RFC 3280
não recomenda a utilização do qualificador da política. Além
disso, na RFC 3280 são definidas duas opções de qualificadores:
o CPS (Certification Practice Statement) que inclui uma URL para
o documento e o User Notice contendo um conjunto de, no
máximo, 200 caracteres.
Subject

Contém um nome alternativo para o titular do certificado, como,

Alternative

por exemplo, endereço de e-mail, nome no padrão DNS,

Name

endereço IP, URL, etc. Este campo, quando presente, define o
DN do certificado. A RFC 3280 especifica que essa extensão é
classificada como crítica, portanto se o campo DN estiver vazio,
um nome alternativo deve ser utilizado.

Issuer

Contém um nome alternativo para o emissor do certificado, como,

Alternative

por exemplo, endereço de e-mail, nome no padrão DNS,

Name

endereço IP, URL, etc. Este campo, quando presente, define o
DN do certificado. A RFC 3280 especifica que essa extensão é
classificada como crítica, portanto se o campo DN estiver vazio,
um nome alternativo deve ser utilizado.

Basic

Esse campo diferencia se o certificado é para o usuário final ou

Constraints

para uma AC. Entretanto, nos certificados para usuários finais
esse campo não existe e, quando presente, seu valor deve ser
falso. Para certificados de AC, esse campo é obrigatório e seu
valor deve ser verdadeiro. O padrão X.509 recomenda a
marcação desse campo como crítico, apesar disso a RFC 3280
obriga a marcação desse campo como crítico e seu uso quando
a chave pública associada a esse certificado for utilizada para
verificar a assinatura digital do certificado. A RFC 3280 diferencia
a chave pública utilizada para verificar assinatura do certificado e
da LCR das chaves públicas utilizadas para protocolos de
gerência de certificados. Nos certificados de AC, esse campo
conterá outro campo correspondente ao tamanho do caminho.
Quando seu valor for zero, representará que essa AC só emite
certificados para usuários finais. Enquanto que sua inexistência
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indica que não há restrições sobre a quantidade de caminhos de
certificações.
Name

Esse campo existe apenas em certificados de AC e significa se à

Constraints

estrutura de nomes na hierárquica da AC, é requerida ou
excluída

Policy

Esse campo existe apenas em certificados de AC e determina a

Constraints

necessidade que toda estrutura hierárquica, no caminho de
certificação, contenha políticas explícitas.

Quadro 16 – Extensões presentes na versão 3 do padrão X.509
Fonte: Silva (2005)

O Quadro 17 a seguir, apresenta as extensões privadas para uso em
domínios específicos como na Internet.

Campo

Descrição

Authority

Esse campo presente nos certificados da AC ou nos do usuário

Information

final,

Access

informações ou serviços oferecidos, incluindo ainda a validação

determina

como

obter,

do

emissor

do

certificado,

on-line das informações sobre a política ou serviços. O
preenchimento deste campo é formado por uma sequência de
métodos de acesso OID que representa o tipo e o formato da
informação ou serviço e a localização associada com essa
informação ou serviço no modo de nome genérico, como por
exemplo, uma URL, nome de diretório, etc. Foram definidos dois
métodos de acesso: um para coletar informações do emissor do
certificado e um método para validação on-line do serviço
oferecido no OCSP.
Subject

Esse campo presente nos certificados da AC ou nos do usuário

Information

final,

Access

informações ou serviços oferecidos, incluindo ainda a validação

determina

como

obter,

do

emissor

do

certificado,

on-line das informações sobre a política ou serviços. O
preenchimento deste campo é formado por uma sequência de
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métodos de acesso OID que representa o tipo e o formato da
informação ou serviço e a localização associada com essa
informação ou serviço no modo de nome genérico, como
exemplo uma URL, nome de diretório, entre outros. Foram
definidos dois métodos de acesso: um método para coletar
informações de revogação publicadas no repositório da AC e um
método para serviço de tempo (time stamping).
Quadro 17 – Extensões para utilização na Internet
Fonte: Silva (2005)
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ANEXO B – Campos do cabeçalho AH e do cabeçalho ESP

O cabeçalho AH consiste dos seguintes campos:



Próximo cabeçalho: Contém o identificador do próximo cabeçalho.
Armazena o valor anterior que o campo protocolo no cabeçalho IP
original tinha antes de ser substituído e indica que o próximo cabeçalho
será o AH.



Tamanho do dado: Comprimento do cabeçalho de autenticação, e
não o comprimento do dado. É o número de palavras de 32 bits no
cabeçalho AH.



Reservado: 16 bits reservados para extensão do protocolo.



SPI Security Parameters Index: É o identificador da conexão. Em
conjunto com o protocolo AH e o endereço de origem, identifica
unicamente uma Security Association (SA) para um determinado
pacote.



Número de sequência: Um valor de contador que identifica os
pacotes enviados em uma SA. A utilização desse campo ajuda na
prevenção de ataques de reprodução, pois permite numerar os pacotes
que trafegam dentro de uma determinada SA.



Dados de autenticação: Campo de comprimento variável que contém
o Integrity Check Value (ICV) para este pacote, ou seja, a assinatura
digital da carga útil, que é calculado seguindo o algoritmo de
autenticação estabelecido no momento da negociação da SA.

Os campos complementares do protocolo ESP são descritos à seguir:



Complementação: utilizado para completar o campo Dados de
autenticação de modo que ele torne-se múltiplo de algum número de
bytes, garanta o alinhamento à direita dentro de uma palavra de 32 bits
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ou outra complementação adicional para oferecer confidencialidade
parcial do fluxo de tráfego.


Comprimento da Complementação: Indica o número de bytes de
complementação anteriores a este campo.

163

ANEXO C – Parâmetros de uma associação de segurança

Outros parâmetros que definem uma associação de segurança são
descritos a seguir:



Contador de números de sequência: Este campo contém um número
sequencial presente nos cabeçalhos AH e ESP com tamanho de 32
bits.



Estouro do contador de sequência: Um flag que indica quando o
ocorre o estouro no contador de números de sequência. Quando isso
acontece, como evento, os pacotes não trafegam mais por essa SA
sendo necessária a negociação uma nova SA.



Janela anti-repetição: Utilizada para determinar a replicação de um
pacote AH ou ESP.



Parâmetros do AH: Algoritmo de autenticação, chaves, tempo de vida
da chave e demais parâmetros relacionados utilizados com o AH.



Parâmetros do ESP: Algoritmo de criptografia e autenticação, chaves,
tempo de vida da chave, vetores de inicialização e demais parâmetros
relacionados utilizados com o ESP.



Tempo de vida da SA:. Uma quantidade medida em tempo ou bytes
que, quando atingida determina o encerramento da SA ou a
substituição por uma nova SA. Esse campo é acompanhado da ação
que deve ocorrer.



Modo do operação do IPSec: Túnel ou transporte.



Caminho MTU: unidade máxima de transmissão de um pacote sem
fragmentação, acompanhado de variáveis de envelhecimento.
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ANEXO D – Descrição do padrões de interoperabilidade: PKCS (Public Key
Cryptography Standards)

PKCS#1: RSA Encryption Standard

Este padrão tem o propósito de oferecer mecanismos de regularização
para a utilização do algoritmo RSA nas seguintes aplicações:


Assinaturas digitais – Criadas a partir da aplicação da função hash
na informação a ser assinada, utilizando um algoritmo como o MD5,
seguida da codificação do valor do hash com a chave privada RSA .



Envelopes digitais – Criados a partir da codificação da informação
que se deseja proteger com a chave de sessão, utilizando um
algoritmo simétrico, seguida da codificação com a chave pública
RSA.

Como esse padrão também inclui uma estrutura para chaves RSA
compatível com os padrões X.509 e PEM, é possível interligar aplicações para ICP.

PKCS#3: Diffie-Hellman Key Agreement Standard

Este documento padroniza a utilização do protocolo no estabelecimento de
chaves secretas ou chaves de sessão, conforme as chaves Diffie-Hellman,
permitindo, assim, que os usuários negociem e estabeleçam uma chave secreta,
utilizando um canal de comunicação inseguro, sem trocarem informação com a
garantia de que um oponente não obterá essa mesma chave. Numa versão futura do
modelo OSI esse protocolo seria classificado, no âmbito das camadas de rede e
transporte.
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PKCS#5: Password-Based Encryption Standard

Este documento padroniza um método para codificar um conjunto de bytes
utilizando uma chave secreta determinada por meio de um cálculo baseado em um
password (Password-Based Encryption ou PBE).
O propósito desta norma é proteger as chaves privadas em ocasiões que
exijam a transferência de chaves, como por exemplo, quando as chaves são
geradas pela AC e necessita-se transferi-la para o utilizador, ou quando se necessita
transferir a chave para outra máquina. A codificação utilizada baseia-se no algoritmo
DES.

PKCS#6: Extended-Certificate Syntax Standard

Esta norma estende a funcionalidade de certificados X.509, possibilitando
a associação de outras atributos ao titular do certificado como, por exemplo, o
endereço de e-mail do titular. Esses atributos são adicionados no certificado X.509
por meio do campo Selected Attribute Types.

PKCS#7: Cryptographic Message Syntax Standard

Define o formato de mensagem contendo uma assinatura digital ou um
envelope digital.
Especifica uma estrutura de mensagens criptografadas que admite
recursividade como, por exemplo, no caso das assinaturas digitais que permitem a
associação de atributos discricionários aos dados assinados.
Nessa estrutura é definido também um método para distribuir certificados
e LCR’s. Esse padrão é compatível com o formato PEM, de modo que uma
mensagem PKCS#7 pode ser convertida em uma mensagem no formato PEM
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simplesmente alterando-se o formato desta, sem realizar operações para
criptografar.
PKCS#8: Private-Key Information Syntax Standard

Esse padrão determina uma estrutura contendo informações referentes a
chaves privadas, como: o valor da chave, o algoritmo apropriado e outros
parâmetros associados.
Determina ainda uma estrutura para chaves criptografadas, como, por
exemplo, empregando as técnicas Password-Based Encryption (PBE) padronizadas
no PKCS#5.

PKCS#9: Selected Attribute Types

Este documento relaciona os campos que opcionalmente são associados
a uma chave privada. O atributo que identifica uma AC raiz é um exemplo de campo
que, quando associado à chave privada, permite ao usuário estabelecer relações de
confiança com uma raiz.
O PKCS#9 relaciona vários atributos que podem ser adicionados num
certificado X.509, como, por exemplo, o endereço de e-mail do titular.

PKCS#10: Certification Request Syntax Standard

Especifica um padrão para requisições de certificação. Essa requisição
inclui: os campos de identificação do proprietário do certificado; a chave pública
adicionada no certificado; outros atributos, como o endereço da entidade requisitante
para possibilitar o retorno do certificado solicitado; uma assinatura digital da
requisição que prova o conhecimento da chave privada e também garante a
integridade da mensagem.
A intenção é fornecer para a AC, nesse tipo requisição, todas as
informações indispensáveis para a geração do certificado. Vale ressaltar que
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existem outros fatores importantes no processo de certificação, como, por exemplo,
a identidade incontestável que deve ser fornecida pelo proprietário do certificado.

PKCS#12: Personal Information Exchange Syntax

Esse documento descreve um conjunto de regras relativo à transferência
de informação de identificação pessoal, considerando também: chaves privadas e
secretas, certificados e extensões.
Os browsers Internet Explorer e Mozila usam esse padrão para a
importação e exportação dessas informações.
Adicionalmente, esse padrão prevê um tratamento diferenciado na
transferência de informações pessoais, sendo necessário o uso de certificados e
pares de chaves associados às plataformas de origem e de destino.
Para obter um elevado grau de integridade e privacidade, utilizam-se
assinaturas digitais e criptografias assimétricas para proteger a informação.
Para obter um nível intermediário de integridade e privacidade, utiliza-se o
PBE para proteção das chaves. Esse padrão é extensão do PKCS#8 relativo à
transferência de informação de identificação pessoal.

PKCS#11, PKCS#13 e PKCS15

Os padrões PKCS#11, e PKCS#15 destinam-se ao uso de dispositivos
portáteis em criptografia.
O padrão PKCS#13 é destinado às técnicas de criptografia derivadas de
algoritmos de curvas elípticas.

