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RESUMO

A utilização de IPSec em modo transporte teve pouca atratividade no
ambiente IPv4 por não permitir que uma aplicação gerenciasse e controlasse o custo
da segurança, em comunicação segura estabelecida entre pares de terminais. O
incentivo às implementações seguras deve crescer com o ingresso do protocolo
IPv6, dado que o IPsec surge como recurso integrado nativo. Prova disso é que
alguns serviços básicos, como a troca de tabelas de rotas, definem a
obrigatoriedade da adoção de mecanismo de segurança. Segurança é um item de
especial interesse na nova fase da Internet e nada mais natural que se encontrem
formas de tornar mais eficiente o tráfego e o tratamento de pacotes que transportam
conteúdo sensível. Este trabalho apresenta uma extensão da arquitetura de
segurança IP, visando o desenvolvimento de aplicações que necessitem gerenciar e
alterar o nível de segurança em tempo de execução. A aplicação negocia o nível de
proteção desejado com o terminal de destino, em tempo real, e identifica os fluxos
de dados por meio de rótulos que ocupam o campo "Flow Label" do cabeçalho IPv6.
O rótulo está vinculado ao chaveamento de associações de segurança que aplicam
níveis diferenciados de proteção ao trânsito da informação pela rede. Um serviço foi
adaptado para processar esse campo e identificar, a partir de seu conteúdo, a
sensibilidade da informação transportada. O sistema operacional foi preparado para
permitir a interpretação dos fluxos resultantes do serviço implementado. Para validar
esta arquitetura foi realizado um conjunto de experimentos práticos que comprovam
a efetividade do serviço entre nós munidos de funcionalidade estendida, bem como,
a compatibilidade destes nós com terminais munidos apenas dos serviços prescritos
pela suite IPsec.

Palavras-chave: Redes de computadores; Segurança; IPv6 ;IPSec ; QoSS.

ABSTRACT

EXTENDED IPSEC FUNCTIONALITY TO ACCEPT TUNABLES SERVICES

The use of IPSec in transport mode had little attraction in the IPv4
environment by not allowing an application to manage and control the cost of
security, when it was established secure communication between pairs of terminals.
The incentive to secure deployments should grow with the arrival of IPv6, IPsec
arises because the facility built as a native. The proof is that some basic services
define the mandatory adoption of this safety mechanism. Security is an item of
particular interest in the new phase of the Internet and nothing more natural to find
ways to streamline the processing of traffic and packets that carry sensitive content.
This paper presents an extension of the IP security architecture, aiming to develop
applications that need to manage and change the security level at runtime. The
application is negotiating the desired level of protection to the destination terminal, in
real time, and identifies the data streams by using labels that occupy the "Flow Label"
IPv6 header. The label is linked to the keying of security associations that implement
different levels of protection to the network traffic information. A service has been
adapted to process this field and identify the sensitivity of the information content
carried. To validate this architecture practical experiments are performed with the
operating system configured properly prepared to interpret the resulting flows of
service tailored.
Keywords: Computer Networks ; Security ; IPv6 ; IPSec ; QoSS.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

MOTIVAÇÃO

O Protocolo de Segurança IP (IP Security Protocol, mais conhecido pela
sigla IPSec) foi concebido para proporcionar segurança baseada em criptografia de
alta qualidade com interoperabilidade. Provê serviços de segurança na camada de
rede, opcionalmente para a versão quatro do protocolo IP (IPv4) e obrigatoriamente
para a versão seis (IPv6). O conjunto de serviços de segurança oferecidos inclui
controle de acesso, integridade da conexão, autenticação da origem do dado,
detecção e rejeição de repetições e confidencialidade. Estes serviços são prestados
na camada de rede e oferece proteção padrão para todos os protocolos das
camadas superiores (KENT; SEO, 2005). O IPSec usa dois protocolos para fornecer
serviços de segurança de tráfego: o Authentication Header (AH)(KENT, 2005a) e o
Encapsulating Security Payload (ESP)(KENT, 2005b).
IPSec está disponível há anos e seu uso está difundido na implantação de
redes privadas virtuais (Virtual Private Network - VPN). As boas práticas de
configuração da política IPSec recomendam que a segurança do túnel atenda à
necessidade de segurança do dado mais crítico que, normalmente, requer o uso de
algoritmos mais seguros, ou seja, de algoritmos com maior custo de processamento.
Esta diretriz reflete no consumo de recursos computacionais tais como tempo de
vida da bateria de dispositivos portáteis, consumo de banda de rede e tempo de
utilização de CPU (AGAR, 2001) e (XENAKIS et al., 2006).
A seleção da política pauta-se pela combinação dos endereços origem e
destino, número de porta e tipo de protocolo de transporte. A escolha apropriada da
combinação destes seletores determina a granularidade com que as Associações de
Segurança SAs (Security Association) serão estabelecidas entre os pares de
hospedeiros. A menor granularidade de uma política IPSec é obtida quando se faz
uso da combinação de todos os campos previstos como seletores (KENT; SEO,
2005).
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Para o uso de IPSec em modo transporte, que estabelece conexão
segura fim a fim entre dois hospedeiros, a configuração da segurança costuma
seguir a mesma recomendação usada para estabelecimento das VPNs. Devido à
impossibilidade de definir política de segurança que considere o contexto da
comunicação das camadas superiores à camada de transporte, adota-se um
algoritmo custoso durante a troca de mensagens de serviço, para a maioria das
aplicações de segurança. Ao impor o uso de um único algoritmo criptográfico para
processamento das mensagens de uma aplicação de rede, o IPSec torna-se uma
solução pouco atrativa, pois não permite o gerenciamento e controle do custo da
segurança pela aplicação. Assim, o IPSec tem sido raramente utilizado para fornecer
segurança às aplicações Internet (YIN; WANG, 2007) enquanto evidencia-se o
sucesso dos protocolos de segurança e técnicas implantadas nas camadas de
transporte e aplicação como o Secure Socket Layer (SSL), Transport Layer Security
(TLS) e Pretty Good Privacy (PGP).
Aplicações Internet seguras requerem serviços sensíveis a contexto. E
este contexto nem sempre está associado às variáveis dos protocolos de camadas
inferiores como a camada de Rede, na qual o protocolo IPSec atua. Em uma
aplicação fim a fim é desejável que o protocolo de segurança tenha um
relacionamento paritário com as políticas da aplicação (JAEGER, T., 2005), (AGAR,
2001). Algumas situações nas quais uma política de segurança sensível ao contexto
pode ser usada são:


O nível de segurança está relacionado ao grau de sensibilidade do objeto da
aplicação, como por exemplo, classe do dado trocado, perfil do usuário ou
segmentação do domínio (STJOHNS; ATKINSON; THOMAS, 2009).



O conceito de controle de qualidade do serviço de segurança (Quality of
Security Service - QoSS) é aplicado. Neste cenário, para obter o equilíbrio
entre a segurança e o desempenho no processamento da comunicação, o
nível de segurança deve ser alterado dinamicamente (IRVINE, CYNTHIA;
LEVIN, TIMOTHY, 2000).

Serviços para os quais a porta não pode ser determinada com
antecedência introduzem maior grau de dificuldade para se estabelecer políticas.
Citam-se, por exemplo: a porta de dados do File Transfer Protocol (FTP),
componentes distribuídos Common Object Request Broker Architecture (CORBA) e
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Distributed Component Object Model (DCOM), ou aplicações de fluxos contínuos
baseadas em Real Time Protocol (RTP) (YIN; WANG, 2007).
Embora uma alteração no protocolo IPSec, incluindo variáveis de contexto
das camadas superiores na definição dos seletores da política de segurança, possa
parecer a melhor alternativa para solucionar o problema, deve-se levar em conta que
o IPSec já está presente na maior parte dos sistemas operacionais modernos,
geralmente implementado por interface não padronizada. Sua alteração demandaria
grande investimento e as transformações deveriam prover adequação e convivência
com as implementações atuais (YIN; WANG, 2007).
Alguns autores, entre eles Yin e Wang (2007), propõem em seus
trabalhos a criação de sistemas intermediários entre o IPSec e a aplicação. Estes
sistemas identificam a necessidade de segurança em tempo real e alteram a base
de dados das associações de segurança SAD (Security Association Database) e a
base de dados de política SPD (Security Policy Database), antes do estabelecimento
das respectivas associações de segurança (AS). Estas soluções devem ser
executadas no contexto da aplicação com privilégio administrativo, apresentando-se
como um ponto crítico no projeto e devem ser avaliadas com cautela durante o
desenvolvimento e implantação.

1.2

OBJETIVO

Desenvolver uma extensão da arquitetura IPSec, identificada neste
trabalho pelo acrônimo LIPSEC, para permitir que aplicações Internet usando
recursos padronizados IPSec e IPv6 implementem serviços de segurança fim a fim
na camada de rede e em tempo real, viabilizar a configuração de políticas de
granularidade, desempenho e segurança, adaptáveis às necessidades da aplicação.
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1.3

ESCOPO

Este trabalho propõe uma solução integrada ao núcleo do sistema
operacional, em que a principal vantagem é eliminar a necessidade da execução de
módulos no contexto da aplicação com privilégios de administrador do Sistema.
O nível apropriado de segurança usado no processamento de um
determinado fluxo é identificado por rótulos de segurança associados aos fluxos das
informações produzidos pela aplicação.
Cada rótulo de segurança corresponde a uma regra da política IPSec que
garante o nível de proteção pretendido. No momento de envio do pacote, os rótulos
de segurança dos fluxos são utilizados como chaves para classificar as regras
IPSec aplicadas aos dados.
O processo de classificação da política é iterativo e composto de buscas
na SPD. A cada busca é retornada uma entrada coincidente com as chaves
seletoras previstas no padrão IPSec. A entrada é então processada por uma rotina
de classificação que determina, pela interpretação do rótulo de segurança associado
ao fluxo de dados, se esta regra será usada no processamento do pacote ou
descartada. A iteração ocorre até que uma regra seja classificada como aplicável ou
toda a base de política seja percorrida sem encontrar uma entrada que garanta o
nível de segurança exigido. Caso não seja identificada uma regra aceitável para o
processamento do fluxo, o pacote é descartado.
O IPSec não pode ser configurado para promover uma política paritária
com o contexto das camadas superiores, pois está limitado ao uso dos seletores de
política de segurança pré-definidos. Porém, a própria norma IPSec prevê a
possibilidade de criação de múltiplas associações de segurança entre dois pontos de
rede, com níveis diferenciados de serviços, para uso em mecanismo de qualidade
de serviço QoS (Quality of Service).
Nos trabalhos apresentados por Yin e Wang ( 2007) e Agar (2001), foram
utilizadas soluções alternativas que interagem com a base de dados das
associações de segurança SAD (Security Association Database) e com a base de
dados de política SPD (Security Policy Database), modificando a configuração do
IPSec em tempo de execução.
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Uma prova de conceito será desenvolvida onde um filtro implantado na
camada de rede, mais precisamente, no elemento de processamento da política de
segurança IPSec, reconheçerá os fluxos de dados pela colaboração da camada de
aplicação com o campo "Flow Label" do protocolo IPv6.
Este trabalho não contempla o desenvolvimento de uma expansão ao
padrão de troca de chaves para considerar a classificação de sensibilidade na
criação das associações de segurança conforme o previsto no modelo LIPSEC.
Não é feita uma análise e definidos os algoritmos a serem usados pelo
LIPSEC, porém considera que os níveis de segurança serão classificados em uma
escala e determinados no momento da configuração da política IPSec, considerando
que os níveis estarão associados aos parâmetros usados para estabelecimento das
associações de segurança.

1.4

CONTRIBUIÇÃO

A principal contribuição deste trabalho é definir, detalhar, documentar e
testar uma arquitetura a partir da recomendação apresentada na norma. Com esta
arquitetura é possível desenvolver serviços que adotam políticas de segurança
sensíveis ao contexto da aplicação, alteráveis em tempo real.
O uso de um rótulo de segurança associado ao fluxo do IPv6 possibilita o
futuro desenvolvimento de mecanismos mais eficientes para pesquisa de política na
SPD, pois o rótulo de segurança pode ser usado como indexador ao invés do uso
dos endereços origem e destino, protocolo e porta.
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1.5

MÉTODO DE TRABALHO

A primeira parte do trabalho consistiu em identificar, estudar e analisar
métodos, arquiteturas e tecnologias existentes para o estabelecimento de
comunicação segura entre hospedeiros, que utilizam protocolos IPv6 e IPSec. Seu
alvo: selecionar um algoritmo de criptografia dentre vários, e aplicá-lo em tempo real,
visando adaptar o nível de segurança do fluxo de mensagens às reais necessidades
do serviço. Prosseguiu com o desenvolvimento de uma extensão ao padrão IPSec
(KENT; SEO, 2005) orientado a suportar serviços de segurança com os conceitos de
QoSS (IRVINE, CYNTHIA; LEVIN, TIMOTHY, 2000) e segurança sintonizável
(LINDSKOG; FAIGL; BRUNSTROM, 2008) (LINDSKOG, 2005).
Diretrizes para o desenvolvimento da arquitetura proposta:


Manter a compatibilidade com o padrão IPv6 e IPSec. Neste
trabalho é considerado somente o protocolo IPv6 que implementa
IPSec e controle de fluxo por meio de campo especifico de rótulo
de fluxo (Flow Label) (RAJAHALME et al., 2004);



Permitir

o

estabelecimento

e

chaveamento

de

múltiplas

associações de segurança entre dois pares para transporte de
dados, com diferentes níveis de serviço, conforme proposto na
RFC (Request for Comments) 4301 (KENT; SEO, 2005);


Permitir identificação e gerenciamento da política de segurança
pelas camadas superiores do protocolo TCP/IP, aplicando rótulos
para

classificação

dos

níveis

de

segurança

(STJOHNS;

ATKINSON; THOMAS, 2009).
Um projeto lógico detalhado da arquitetura proposta foi desenvolvido e
formalizado para atender aos requisitos especificados.
O núcleo do sistema operacional Linux foi alterado para incorporar o
módulo responsável pelo desenvolvimento do projeto físico. O Linux foi escolhido
porque possui arquitetura aberta e código fonte disponível para alteração. O núcleo
versão 2.6.18 ou superior suporta o desenvolvimento de módulos de segurança. O
sistema Linux prevê na atual implementação do IPv6 e IPSec o uso de ganchos
(hooks) para estender o sistema operacional e criar serviços específicos de controle
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de acesso (WRIGHT et al., 2002), (JAEGER, T., 2005) e (JAEGER, TRENT et al.,
2006). Utilizando este recurso é possível construir e integrar um módulo de
segurança independente com as novas funcionalidades.
Para validar a arquitetura desenvolvida, uma série de testes de
conformidade e funcionais foram aplicados e seus resultados analisados. Estes
testes foram executados em ambientes virtuais.

1.6

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Capítulos subsequentes:
Capítulo 2 – Revisão bibliográfica: apresentação e análise dos principais
conceitos aplicados neste trabalho relativos à IPSec (rótulos de fluxos de
mensagens, rótulos de segurança e linguagem de modelagem UML).
Capítulo 3 – Estado da arte: serviços de segurança sintonizáveis
apresentando trabalhos relacionados ao uso de IPSec em serviços que alteram a
política de segurança em tempo real e a implementação do conceito de qualidade
nos serviços de segurança.
Capítulo 4 – Arquitetura Proposta: detalhamento dos requisitos e
descrição detalhada da arquitetura proposta.
Capítulo 5 – Execução dos testes de conformidade e funcional: definição
completa dos testes executados, detalhando os critérios usados para escolha das
ferramentas, massa de teste e os dados coletados. Também são apresentados os
resultados dos testes e análise dos resultados.
Capítulo 6 - Conclusão: resumos, análise geral do trabalho e sugestões
de trabalhos futuros.
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2

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Este capítulo inclui os conceitos básicos utilizados neste trabalho. Inicia
com a apresentação do protocolo IPSec, focando nos elementos de gestão da
política de segurança deste protocolo. Também são abordados os conceitos de
rótulos de fluxos de mensagens, rótulos de segurança e uma pequena revisão sobre
a linguagem de modelagem de software UML (Unified Modeling Language).

2.1

ARQUITETURA DE SEGURANÇA IP

Em dezembro de 2005, a RFC 4301 (KENT; SEO, 2005) definiu uma nova
versão da arquitetura de segurança para o protocolo Internet (IPSec). O IPSec foi
concebido para proporcionar serviços de segurança para IPv4 e IPv6. O conjunto de
serviços de segurança oferecidos inclui controle de acesso, integridade de conexão,
autenticação da origem dos dados, detecção e rejeição de repetições (uma forma de
integridade parcial de sequencia), confidencialidade (usando criptografia) e
confidencialidade do fluxo de tráfego. Estes serviços são prestados na camada IP,
que oferece proteção de uma forma padrão para todos os protocolos que podem ser
transportadas sobre IP, incluindo o próprio IP.
Estes serviços de segurança são fornecidos por meio da utilização dos
protocolos, Authentication Header (AH), Encapsulating Security Payload (ESP) e dos
procedimentos de gestão de chaves criptográficas. Uma implementação de IPSec
deve suportar obrigatoriamente ESP. O suporte ao protocolo AH não é obrigatório,
mas recomendado. O protocolo AH oferece integridade dos dados e autenticação da
origem. Já o protocolo ESP oferece o mesmo conjunto de serviços que AH e,
adicionalmente os serviços de confidencialidade. Quando ESP está sendo utilizado
para fornecer confidencialidade, estão disponíveis recursos adicionais para
dissimulação do comprimento de pacotes e para geração e descarte de pacotes
fictícios (dummy packets).
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Cada protocolo suporta dois modos de uso: modo de transporte e modo
túnel. No modo de transporte, AH e ESP fornecem proteção, essencialmente para a
próxima camada de protocolos; em modo túnel, AH e ESP são aplicadas ao túnel de
pacotes IP.
Para descrever o funcionamento do IPSec considere que este protocolo
cria uma fronteira entre as interfaces protegidas e desprotegidas, de um hospedeiro
ou uma rede (veja a Figura 1). Ao atravessar a fronteira, o tráfego está sujeito a
controles de acesso especificado pelo usuário ou administrador responsável pela
configuração IPSec. Estes controles indicam se os pacotes podem atravessar a
fronteira sem ser alterados, se serão aplicados os serviços de segurança por meio
do processamento de AH ou ESP, ou se os pacotes serão descartados.

Figura 1: Modelo de alto nível do processamento IPSec
Fonte: (KENT; SEO, 2005)
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2.1.1 Associações de Segurança

O conceito de associação de segurança (AS) é fundamental para o IPSec.
Tanto AH quanto ESP fazem uso das ASs. Uma importante função do protocolo de
gerenciamento de chaves, Internet Key exchange (IKE) é o estabelecimento e
manutenção das ASs. Todas as implementações de AH ou ESP devem apoiar o
conceito de AS (KENT; SEO, 2005).
Uma AS é um contrato entre os pares que oferece serviços de segurança
ao tráfego transportado por ela. Os serviços de segurança são oferecidos com a
utilização dos protocolos AH ou ESP, mas nunca ambos juntos. Se AH e ESP
devem ser aplicados a um mesmo fluxo de tráfego, duas ASs devem ser criadas e
coordenadas para serem aplicadas numa sequencia de iterações ao pacote. Para
garantir uma comunicação bidirecional típica entre dois sistemas com IPSec, é
necessário um par de ASs (uma em cada sentido). O protocolo IKE explicitamente
cria pares de AS em reconhecimento do uso comum deste requisito (KAUFMAN,
2005).
Para identificar as ASs utilizadas para transportar o tráfego unicast usa-se
o Security Parameters Index (SPI), que por si só é suficiente para este fim.
Opcionalmente pode-se utilizar o SPI, em conjugação com o tipo de protocolo IPSec
(AH ou ESP) para a identificação das ASs.
A arquitetura IPSec prevê o uso de um repositório local para
armazenamento das ASs denominada Security Association Database (SAD). Cada
entrada no SAD deve ser identificada pela SPI, endereço IP de destino ou os
endereços IP de destino e origem. Para cada pacote IPSec recebido, uma busca
deve ser realizada na SAD para encontrar a entrada que corresponde ao mais longo
identificador.
Uma AS em modo de transporte é empregada entre um par de
hospedeiros para fornecer serviços de segurança fim a fim. Em IPv4, no modo de
transporte o cabeçalho do protocolo de segurança aparece imediatamente após o
cabeçalho IP e todas as opções, e antes de qualquer cabeçalho da próxima camada.
No IPv6, o cabeçalho do protocolo de segurança aparece após o cabeçalho base.
Outros cabeçalhos de extensão podem ser selecionados antes dos cabeçalhos de
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extensão de segurança, mas aparecem sempre antes do protocolo da próxima
camada. No caso do uso do protocolo ESP, uma AS, em modo de transporte,
oferece serviços de segurança apenas para a próxima camada de protocolos, não
protegendo o cabeçalho IP ou quaisquer cabeçalhos de extensão que preceda o
cabeçalho ESP. No caso da AH, a proteção é também estendida a porções
selecionadas do cabeçalho IP que o precedem, selecionando certos cabeçalhos de
extensão e opções (contidos no cabeçalho IPv4, IPv6 cabeçalho de extensão Hopby-Hop ou IPv6 cabeçalho de extensão de destino).
Uma AS, em modo de túnel, é essencialmente aplicada a um túnel IP,
com controle de acesso envolvendo inclusive os cabeçalhos dos pacotes que
trafegam dentro do túnel. Dois hospedeiros podem opcionalmente estabelecer uma
AS em modo túnel entre si, mas quando a AS for estabelecida entre dois gateways
de segurança esta deve ser obrigatoriamente em modo túnel.
Para uma AS em modo túnel, existe um cabeçalho IP externo que
especifica o endereço origem e destino do processamento IPSec, bem como um
cabeçalho IP interno que especifica a origem e o destino final do pacote. O
cabeçalho do protocolo de segurança aparece após o cabeçalho IP externo e antes
do cabeçalho IP interno. Se AH é empregado em modo túnel, porções do cabeçalho
IP externo são protegidas (como no modo transporte), juntamente com todo pacote
do IP encapsulado (ou seja, todo o cabeçalho IP interno é protegido, bem como as
próximas camadas de protocolos). Se ESP é empregado, a proteção é concedida
apenas para o pacote encapsulado e não para o cabeçalho exterior.

2.1.2 Banco de dados de Política de Segurança (Security Policy Database - SPD)

O Security Policy Database (SPD) especifica quais serviços devem ser
oferecidos aos datagramas IP e de que forma. O SPD deve ser consultado durante o
processamento de todo o tráfego (entrada e saída), incluindo aquele não protegido
por IPSec. Isto inclui o tráfego da ferramenta de gestão do IPSec, como o IKE
(KENT; SEO, 2005).
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A SPD é uma base de dados ordenada, compatível com a utilizada pelas
listas de regras de filtragem de pacotes usadas em firewalls e roteadores. Assim, um
usuário ou administrador deve ser capaz de ordenar as entradas para expressar
uma política de controle de acesso desejado.
As entradas no SPD devem indicar uma das três opções para
processamento IPSec:


Negado: O tráfego que não tem permissão para atravessar a
fronteira IPSec (na direção especificada);



Autorizado: O tráfego que tem permissão para atravessar a
fronteira sem aplicar a proteção IPSec;



Autorizado com proteção: O tráfego que será protegido pelo
IPSec: para esse tráfego, a entrada no SPD deve especificar o
protocolo de segurança a ser empregado, o modo e opções dos
serviços de segurança e os algoritmos criptográficos que serão
utilizados.

Para identificar um pacote, as entradas no SPD mantêm uma lista
ordenada com um ou mais seletores. Pela escolha apropriada destes seletores é
possível definir a granularidade das ASs. Quanto mais genérico o seletor menor será
o grau de granularidade. Por exemplo, todo o tráfego entre dois hospedeiros pode
ser transportado por uma única AS, com um conjunto uniforme de serviços de
segurança. No outro extremo, o tráfego entre um par de hospedeiros poderá ser
distribuído ao longo de várias ASs, consoante aos aplicativos que estão sendo
utilizados (tal como definido pelo protocolo da próxima camada e campos
relacionados, como por exemplo, portas), com diferentes serviços de segurança
oferecidos por diferentes ASs.
As seguintes considerações sobre os seletores devem ser apoiados por
todas as implementações IPSec para facilitar o controle de granularidade das ASs:
Tanto o endereço local como remoto devem ser IPv4 ou IPv6, mas nunca uma
mistura destas versões de endereço. Além disso, os seletores de porta Local, porta
Remota, tipo de mensagem, código no Internet Control Message Protocol (ICMP) e o
Header type em Mobilidade podem ser rotulados como opacos para acomodar
situações em que estes campos são inacessíveis devido à fragmentação do pacote.
Os seletores previstos para UDP e TCP são endereço IP local, endereço IP remoto e
protocolo da próxima camada.
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Para permitir que diferentes classes de tráfego sejam corretamente
processadas pelo mecanismo de QoS, a arquitetura IPSec descarta a possibilidade
de incluir novos seletores e recomenda classificar o tráfego e transmiti-lo por
diferentes ASs. Para viabilizar este recurso, a implementação IPSec deve permitir a
criação e manutenção de múltiplas ASs entre um remetente e receptor, com os
mesmos seletores. A distribuição do tráfego entre estas ASs paralelas para apoiar
QoS local é determinado pelo remetente e não é negociada pelo protocolo Internet
Key Exchange (IKE); logo, um protocolo próprio de gestão de chaves deve ser
considerado. O receptor deve processar os pacotes de ASs diferentes, sem
nenhuma distinção. Estas exigências são aplicáveis tanto para as ASs modo
transporte como em modo túnel.

2.1.3 Considerações sobre IPSec

Como verificado nesta revisão do IPSec, o protocolo prevê o uso dos
serviços de segurança para aplicações Internet fim a fim. O protocolo permite um
nível variável de granularidade na definição das políticas de segurança, pela escolha
de seletores adequados. Porém, a menor granularidade obtida em UDP e TCP se dá
quando se utiliza o serviço (porta) como seletor. Numa abordagem em que a
segurança deve variar em função do contexto da aplicação esta granularidade é
insuficiente, pois deve considerar seletores fora do alcance da camada de rede. O
protocolo não permite a utilização de novos seletores, porém foi considerada a
possibilidade de criação e utilização de múltiplas ASs para uso em mecanismos de
QoS local. Esta característica será utilizada neste trabalho para criação e
gerenciamento dos níveis de segurança pela aplicação, chaveando as ASs de
acordo com o fluxo de dados associado a um rótulo de segurança.
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2.2

ROTULAGEM DOS PACOTES

Quando é necessário dar tratamentos diferenciados aos pacotes de
dados, uma ferramenta que pode ser usada é a rotulagem. Neste item do capítulo
será apresentado o campo de rotulagem de fluxos de dados (Flow Label) introduzido
no header do IPv6, bem como os conceitos de rotulagem de segurança, aplicado
para identificação do nível de segurança necessário ao processamento da
informação contida no pacote de dados.

2.2.1 Campo Flow Label – IPv6

Como definido pela RFC 3697 (RAJAHALME et al., 2004), um fluxo é uma
sequência de pacotes enviados, a partir de uma fonte específica, para um destino
unicast, anycast, ou multicast que a origem deseje rotular como fluxo. Um fluxo
poderia consistir de todos os pacotes de uma sessão específica de transporte ou
uma transmissão de dados de mídia. No entanto, um fluxo não é necessariamente
mapeado 1:1 com uma sessão de comunicação.
O uso do campo Flow Label, incluído ao protocolo IPv6, permite uma
classificação eficiente do fluxo baseado apenas nos campos fixos do cabeçalho
principal do IPv6. Em IPv4, o fluxo é identificado por uma tupla com cinco campos,
os endereços e as portas de origem e destino e o tipo de protocolo de transporte.
Com a inclusão do campo Flow Label, somente três campos são suficientes para
identificação do fluxo, sendo, Flow Label, endereço de origem e endereço de
destino.
Com a criação deste campo no cabeçalho IPv6, uma única exigência é
adicionada ao padrão IPv6: os nós passam a rotular os fluxos, mesmo que nenhum
tratamento específico seja requerido.
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2.2.1.1 Especificação

Os 20 bits do campo Flow Label do cabeçalho IPv6 é utilizado para rotular
um fluxo na origem. O fluxo rotulado com valor zero é utilizado para indicar pacotes
que não fazem parte de quaisquer fluxos de interesse. Esses são processados
conforme uma regra pré-estabelecida. A natureza do tratamento específico e os
métodos utilizados para o estabelecimento de fluxo não são padronizados nem na
RFC 3697 (RAJAHALME et al., 2004) nem na RFC 2460 (DEERING, S.; HINDEN,
1998).
O campo Flow Label dos pacotes rotulados na origem deve permanecer
inalterado até atingirem o nó de destino. Caso o nó não implemente tratamento
específico de fluxo, a informação do campo Flow Label deve ser ignorada.

2.2.1.2 Requisitos

Para permitir que aplicações e protocolos de transporte definam o que
constitui um fluxo de pacotes, o nó origem deve fornecer meios para especificar o
valor utilizado em seus fluxos, no campo Flow Label. O nó de origem deve ser capaz
de selecionar valores não usados pelos fluxos e não exigir a utilização de um valor
específico.
Recomenda-se

que

a

seleção

do

valor

seja

sequencial

ou

pseudoaleatória para evitar reuso acidental, inclusive considerando uma possível
reinicialização onde os valores anteriores devem ser conhecidos e evitados.
O tempo de vida de um fluxo deve ser considerado do início da recepção
do primeiro pacote com um identificador de fluxo até um intervalo, que deve ser
inferior a 120 segundos, após a recepção do ultimo pacote com este identificador
(RAJAHALME et al., 2004) . Os dados com um mesmo identificador de fluxo,
recebido após este intervalo de tempo, devem ser considerados um novo fluxo.
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2.2.1.3 Questão de segurança

O campo de Flow Label é vulnerável a ataques que alterem o seu valor ou
que injetem pacotes com este campo modificado. O IPSec não protege este campo,
pois seu valor não entra no cálculo criptográfico AH ou ESP.
Conforme definido na RFC 1457 (HOUSLEY, 1993), segurança de dados
é o conjunto de medidas tomadas para proteger os dados contra modificação
acidental, não autorizada, intencional ou maliciosa, destruição ou divulgação.
Segurança de dados é também a condição resultante da criação e manutenção de
medidas de proteção.
Tendo em conta esta dupla definição, embora sujeita a vulnerabilidades, a
rotulação de segurança é tida como um mecanismo que fornece segurança aos
dados. Isso porque as alterações impostas pelos ataques modificam apenas o rótulo
utilizado para dinamizar o processo de entrega e de caracterização do nível de
segurança, não a informação. Além disso, podem ser agregados outros mecanismos
que tratem interrupções de fluxo ou falta de integridade que podem ser provocados
por ataques desta natureza.

2.2.2 Rótulos de segurança

Em protocolos de comunicação de dados, etiquetas de segurança dizem
como processar os dados transferidos entre dois sistemas. Ou seja, a etiqueta de
segurança indica a necessidade de tomar medidas para preservar a condição de
segurança dos dados, controlando as atividades realizadas, tais como coleta,
processamento, transferência, armazenamento, recuperação, triagem, transmissão,
divulgação e controle.
Em geral, o rótulo de segurança por si só não endereça a segurança,
sendo apenas um atributo não essencial para a recuperação dos dados. Sua
integridade pode ser verificada por outros mecanismos e, se necessário, ser alvo de
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tratamento particular. A associação de segurança é vinculada aos dados e este
atributo essencial permanece inalterado.

2.2.2.1 Tipos de rótulos de segurança

Existem vários modelos de segurança que utilizam etiquetas como
atributo do dado, por exemplo, os modelos de segurança de Biba (1977) e de Bell e
LaPadula (1973). Estes modelos demandam tipos diferentes de etiquetas.
No modelo de Biba utilizam-se rótulos de integridade. Estes rótulos dizem
o grau de confiança a ser aplicado aos dados, indicando também medidas de
proteção contra modificação e destruição dos dados.
No modelo de Bell e LaPadula são usados rótulos de sensibilidade. Estes
rótulos de segurança apóiam modelos de confidencialidade de dados. O rótulo de
sensibilidade indica o prejuízo resultante da divulgação dos dados e as medidas
exigidas para proteção dos dados contra a divulgação.

2.2.2.2 Uso dos rótulos de segurança

A Internet inclui dois tipos principais de sistemas, os finais e os
intermediários. Estes sistemas utilizam diferentemente os rótulos de segurança.
Quando dois sistemas finais se comunicam, fazendo uso de rótulos de
segurança, é necessário desenvolver uma sintaxe e uma semântica comum para as
etiquetas de segurança. O rótulo de segurança, como um atributo do dado, indica a
necessidade de tomar medidas para preservar a condição de segurança. Esse rótulo
deve comunicar os requisitos de integridade e confidencialidade a serem providos
pelos nós de origem e destino.
Em relação ao uso dos rótulos de segurança em sistemas intermediários,
como os roteadores, a única escolha que se pode fazer é pelo encaminhamento ou
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descarte de pacotes. Neste caso, o rótulo de segurança utilizado pelo sistema
intermediário deverá conter apenas informações suficientes para que o nó tome a
decisão correta (esta informação pode ser um subconjunto da etiqueta de segurança
utilizada para um sistema fim). Na Internet, hoje, há poucos sistemas intermediários
que efetivamente tratam o controle de acesso.

2.2.2.3 Outros enfoques ao uso dos rótulos de segurança

Existem vários enfoques quanto ao uso de rótulos de segurança, entre
eles há rótulos explícitos ou implícitos, rótulos orientados à ligação ou à conexão ou
ainda uma combinação deles.
Rótulos de segurança implícitos são bits reais na informação de controle
do protocolo. Exemplos de rótulos implícitos são os adotados pelas normas, IP
Security Option (IPSO) RFC 1457 (HOUSLEY, 1993) e Common Architecture Label
IPv6 Security Option (CALIPSO) RFC 5570 (STJOHNS; ATKINSON; THOMAS,
2009).
Um ponto a considerar no uso de rótulo implícito é o consumo da banda
de comunicação para transportar o rótulo. Considera-se o uso de rótulos implícitos
quando há necessidade de processamento por nós intermediários.
Rótulos de segurança explícitos não são bits reais na informação de
controle do protocolo. Caracteriza-se por algum atributo utilizado para determinar a
segurança, como por exemplo, a escolha de uma determinada chave criptográfica.
Quando o uso dos rótulos de segurança está orientado à ligação, as
etiquetas de segurança aparecem em cada unidade de processamento do protocolo.
Tanto o IPSO como CALIPSO são exemplos de rótulo orientado à ligação.
Rótulos de segurança orientados à conexão são atributos dos circuitos
virtuais, conexões e associações. O rótulo de segurança é definido no momento em
que se estabelece a conexão e todos os dados transferidos no contexto de
segurança herdam este rótulo. Esta abordagem é mais compatível com os requisitos
de sistema finais do que com os de sistema intermediários.
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2.2.3 Consideração sobre rotulagem

O protocolo IPv6 incluiu, além do suporte a endereços mais longos,
algumas ferramentas para otimização do seu uso. A rotulagem de fluxos com o uso
do campo Flow Label é uma delas. Esta facilidade é aproveitada neste trabalho para
criar fluxos associados ao contexto da aplicação, provendo uma forma de integrar de
maneira eficiente a aplicação à camada de rede.
Ao fluxo definido pela aplicação é atribuído um rótulo de segurança que
determina o processamento de segurança necessário para aplicar ao conteúdo do
pacote pela camada de rede. O estudo sobre os rótulos de segurança é usado para
determinar como o LIPSEC etiqueta os fluxos para classificação da segurança.

2.3

ANÁLISE DOS ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFIA

Ao se utilizar um protocolo de segurança com criptografia, deve-se
considerar a eficiência e robustez dos algoritmos criptográficos selecionados Nesta
secção serão apresentados estudos de pesquisadores que analisaram os algoritmos
criptográficos utilizados pelo IPSec para prover os serviços de segurança.
Uma vasta gama de diferentes algoritmos criptográficos é usado pelo
IPSec, como o Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard
(AES), Message Digest (MD5) e Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1). É objetivo do
trabalho de Xenakis et Al. (2006) entender o processamento e o empacotamento
introduzidos por estes algoritmos e também quantificar o seu impacto em termos de
qualidade da comunicação (considerando o atraso acrescentado para o utilizador
final) e o consumo de recursos (de banda adicional) em dispositivos portáteis.
Através de simulações, Xenakis mediu os impactos dos principais algoritmos
definidos para o protocolo IPSec, medições sumarizadas assim:


A capacidade de processamento criptográfico em função dos
processadores usados e do tamanho dos pacotes (figura 2);
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O tempo médio de atraso acrescentado na comunicação pelo
processamento criptográfico em função dos tamanhos dos pacotes
(figura 3);



O aumento de tamanho nos pacotes protegidos, em relação aos
pacotes em claro e, em função dos tamanhos dos pacotes (figura
4).

Figura 2: Capacidade de processamento em função da velocidade do processador
Fonte: (XENAKIS et al., 2006).
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Figura 3: Atraso dos algoritmos criptográfico em função do tamanho dos dados
Fonte: (XENAKIS et al., 2006).

Figura 4: Aumento de tamanho do dado protegido em relação ao “em claro”
Fonte: (XENAKIS et al., 2006).
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O trabalho desenvolvido por Niedermayer, Klenk e Carle (2006) foi
motivado pelo recente conceito de Qualidade de Serviço de Segurança que remete à
questão do impacto dos protocolos de segurança, como SSL e IPSec, na
comunicação. O trabalho de Niedermayer difere do trabalho de Xenakis, pois mede
o desempenho dos diversos algoritmos criptográficos em diversas versões de núcleo
do sistema operacional Linux. Com a instrumentação do núcleo, ganchos foram
adicionados aos pontos de entrada e saída da camada de processamento IPSec. Os
cenários de testes foram compostos alterando:


Os protocolos AH, ESP e a combinação dos dois;



O modo - túnel ou transporte;



Os algoritmos - MD5, SHA-1, AES-128, AES-192, Blowfish-128 e
3DES;

As seguintes medições foram obtidas:


Latência do processamento IPSec – Foi medido o tempo entre a
entrada de um pacote padrão (tamanho 1400 bytes), em claro, e
sua saída da camada de processamento IPSec, cifrada. O tempo
foi medido em segundos e em ciclos de máquina para cada
algoritmo;



A latência do processamento em função do tamanho do pacote;



Capacidade de processamento – Para o teste, os pacotes foram
trocados entre máquinas, conectadas por uma rede Giga-ethernet
e executando o Linux em modo mono usuário. Os dados foram
medidos em intervalo de 30s e os resultados calculados
considerando a quantidade média de bytes processados por
segundo.

Preocupado com o impacto do uso dos mecanismos de segurança em
dispositivos móveis, Potlapally direcionou o seu trabalho em estudar o consumo de
bateria que os diversos algoritmos criptográficos demanda (POTLAPALLY et al.,
2006). Foram analisados os algoritmos de assinatura digital, troca de chaves,
autenticação e cifragem simétrica. Na figura 5 vemos um exemplo de resultado
obtido nos testes com os algoritmos cifragem.
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Figura 5: Consumo de energia em função do algoritmo criptográfico
Fonte: (POTLAPALLY et al., 2006).

Por fim, o trabalho de Sena (2002), em sua dissertação vai além da
medição dos protocolos e propõe um modelo de proteção de tráfego de serviço
definindo níveis de segurança. O modelo proposto tem como principais
características:


Criar uma representação em alto-nível da política de segurança
tornando mais rápida e ágil a tarefa de configuração;



Esconder detalhes da configuração IPSec;



Centralizar a política de segurança;



Impedir a disparidade entre as ASs estabelecidas considerando o
nível de segurança bidirecional;



Facilitar a compatibilização de políticas de segurança em
ambientes distintos.

Sena classificou a segurança em quatro níveis, considerando em sua
definição os serviços necessários para proteger a informação e o tempo necessário
para manter a proteção do pacote trafegado sob este nível. Os níveis definidos são:
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Unclassified – disponibiliza apenas serviços de autenticação e
integridade, utilizando somente o protocolo AH do IPSec. A
informação classificada neste nível necessita de garantias por
curtos períodos de tempo, como por exemplo: DNS (Domain
Name System) query, Time, Daytime, Echo e Finger;



Confidential

– disponibiliza

os serviços

de autenticação,

integridade e confidencialidade. A informação classificada neste
nível tem garantia de confidencialidade apenas durante a
transmissão e processamento dos dados. Como exemplo: FTP
(File

Transfer Protocol) DATA,

HTTP (Hypertext

Transfer

Protocol), BOOTPC, BOOTPS e TFTP (Trivial File Transfer
Protocol);


Secret – Difere do anterior ao utilizar algoritmos de criptografia
com maior resistência a ataques de força bruta. Neste nível estão
classificadas as informações que necessitam ser mantidas em
sigilo, mesmo após o processamento da comunicação, em que
não se justifique um alto custo para efetuar o ataque. Por
exemplo: DNS (zone transfer), NNTP (Network News Transfer
Protocol), Syslog e LDAP (Lightweight Directory Access Protocol);



Top Secret – As configurações devem permitir maior resistência a
ataques de força bruta do que o nível Secret. São classificadas
neste nível as informações que apresentam riscos de violação a
qualquer momento e se justifique o alto custo para efetuar um
ataque de força bruta. Por exemplo: Telnet, SSH (Secure Shell),
FTP, POP3 (Post Office Protocol), HTTPS (HyperText Transfer
Protocol Secure), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), SNMP
(Simple Network Management Protocol) e DoIt4Me.

Classificando os algoritmos de acordo com a resistência a ataques de
"força-bruta", Sena recomenda a classificação apresentada na tabela 1.
Sena considera a aplicação dos níveis em função do protocolo da camada
de aplicação e não do conteúdo efetivo do pacote. Sena acredita que este seja o
maior nível de granularidade obtido pelo seletor de políticas IPSec, levando-o a
classificar todos os protocolos que empacotam os dados mais significativos para os
usuários finais como Top Secret.
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Tabela 1: Exemplo de distribuição de algoritmos criptográficos nos níveis de segurança
(SENA, 2002)

2.3.1 Considerações sobre Análise dos algoritmos criptográficos

Os trabalhos apresentados têm como objetivo fornecer ferramentas para
facilitar a tarefa dos usuários do protocolo IPSec de escolher o algoritmo mais
adequado para cada aplicação. Observa-se que os diferentes parâmetros
criptográficos (algoritmos, tamanho de chave e quantidade ciclos de processamento)
provocam alterações significativas no desempenho da comunicação, justificando a
preocupação com os custos do uso de uma configuração estática dos serviços de
segurança.
Pôde-se verificar que o impacto do processamento dos algoritmos sobre
configurações diferentes de máquinas deve ser considerado num projeto de
segurança. Se considerarmos o ambiente heterogêneo da Internet onde dispositivos
portáteis se conectam a grandes servidores, a escolha de um algoritmo único para
processamento da segurança pode tornar inacessível uma determinada aplicação a
alguns dispositivos ou, em outro extremo, tornar a segurança do serviço frágil para
permitir maior acessibilidade ao serviço. A adequação dinâmica dos parâmetros
criptográficos do IPSec aumenta as opções de aplicação deste protocolo.
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A segurança pelo uso de criptografia pode ser classificada em níveis, em
função dos parâmetros criptográficos configurados, sendo o trabalho desenvolvido
por Sena (2002) a base de um modelo estático e limitado à granularidade da
configuração da política IPSec. Modelos de configuração mais flexíveis poderão ser
desenvolvidos com o conceito de classificação em níveis, se for contornado o limite
atual da definição da política IPSec.
Estes estudos darão também a base para a definição dos níveis de
segurança usados na ferramenta de teste funcional proposta.

2.4

LINGUAGEM UML

A Linguagem de Modelagem Unificada – UML (Unified Modeling
Language) tem o objetivo de proporcionar aos arquitetos de sistema, engenheiros de
software e desenvolvedores de software ferramentas de análise, projeto e
implementação de sistemas de software, modelagem de negócios e processos
similares(OMG, 2010). Essa linguagem tem sido usada com grande sucesso na
modelagem de sistemas de software orientados a objeto (DOUGLASS, 2006),
(DOUGLASS, 2009) e (MACHADO, 2006).
Os diagramas UML representam duas visões diferentes de um modelo de
sistema:


Visão estática (ou estrutural): Realça a estrutura estática do
sistema,

utilizando

objetos,

atributos,

operações

e

relacionamentos. O ponto de vista estrutural inclui diagramas de
classe e diagramas de estrutura composta. Na figura 6 pode ser
visto o diagrama de classes que consiste no principal diagrama
estrutural da linguagem UML.


Visão dinâmica (ou comportamentais): Enfatiza o comportamento
dinâmico do sistema, mostrando as colaborações entre os objetos
e as mudanças para os estados internos dos objetos. Esta visão
inclui diagramas de sequência, diagramas de atividades e
diagramas de máquina de estado. Na figura 7 pode ser visto o

39
diagrama de sequencia que representa a interação temporal dos
objetos de um sistema.

Figura 6: Descrição dos elementos do diagrama de classes
Fonte: (GRÉGOIRE, 2001).
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Figura 7: Descrição dos elementos do diagrama de sequencia
Fonte: (GRÉGOIRE, 2001).

Devido ao grande sucesso do uso em sistemas orientados a objetos, a
partir da versão 2.0 a UML passou a definir mecanismos simples que permitem a
sua customização e a adaptação, de maneira a criar “dialetos” para plataformas e
domínios específicos. Estas adaptações são agrupadas em perfis.
Douglass (2006) e (2009) desenvolveu um perfil para modelagem de
sistemas baseados em funções para permitir o uso do poder da UML para
representar os diferentes aspectos de sistemas (por exemplo, funcionais,
comportamentais, interativas e estruturais) em projetos que não utilizam o conceito
de orientação a objeto. Este novo perfil permite:


Representar o código C legado em modelos sem a necessidade de
sua rearquitetura;
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Que o desenvolvedor funcional se sinta mais confortável com os
conceitos mais tradicionais da linguagem “C” como: arquivos,
funções e variáveis ;

O Perfil UML para FuncionalC é uma versão especializada do UML que
usa um subconjunto da linguagem para a modelagem de sistemas orientados à
função escritos na linguagem “C”. A seguir apresentamos os tipos de diagramas
definidos neste perfil que serão utilizados neste trabalho.
Diagrama de Arquivos: Mostra o conjunto de arquivos fontes (.c) e
cabeçalhos (.h) e suas relações, incluindo as funções, constantes, tipos e variáveis.
Este diagrama é baseado no Diagrama de Classes UML e apresenta uma visão
estática do sistema. Na tabela 2 vemos a correspondência entre os elementos dos
diagramas.

Tabela 2: Correspondência entre os diagramas de Classes e Arquivos.

Elementos do Diagrama de classes

Correspondente Diagrama de
Arquivos

Classes

Módulos/Arquivos

Atributos

Variáveis

Operações

Funções

Diagrama de Mensagens: Mostra as chamadas de funções e eventos
enviados entre um conjunto de instâncias dos módulos, incluindo os valores de
parâmetro passado. Este diagrama é baseado no Diagrama de Sequencia UML e
apresenta uma visão dinâmica do sistema.

2.4.1 Considerações sobre UML

O desenvolvimento da prova de conceito da arquitetura LIPSEC
demandara alterações no núcleo do Sistema Operacional Linux. O Linux é um

42
sistema funcional e seus principais módulos estão desenvolvidos em linguagem “C”.
Neste contexto será aplicada a linguagem UML modificada pelo perfil para
linguagem C proposta por Douglass para documentação do projeto.

2.5

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO

Neste capitulo foi feita a revisão do IPSec, com foco nos elementos de
configuração e busca da política e parametros criptograficos previstos pelo
protocolo. Pode-se verificar que é possivel extender o protocolo para criação e
utilização de múltiplas ASs para uso em mecanismos de QoS local.
A rotulagem de fluxos com o uso do campo Flow Label permite uma
maneira eficiente para a aplicação classificar os dados para serem processados de
maneira diferenciada na camada de rede.
Pode-se verificar que os diferentes parâmetros criptográficos (algoritmos,
tamanho de chave e quantidade ciclos de processamento) provocam alterações
significativas no desempenho da comunicação, justificando o desenvolvimento de
uma extensão que considere o equilibrio entre o desempenho e a proteção nos
serviços de segurança.
Neste capítulo também foi feita uma revisão da linguagem UML que é
usada para documentação do projeto.
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ESTADO DA ARTE

Neste capítulo são apresentados os trabalhos relacionados aos serviços
de segurança sintonizáveis aplicados ao protocolo IPSec para dar mais flexibilidade
e facilidade ao seu uso em segurança fim a fim.

3.1

SEGURANÇA

Rede global e computação móvel são duas das maiores tendências da
computação hoje. No futuro, os ambientes de rede tendem a ser cada vez mais
heterogêneos, com o ingresso de dispositivos providos de grande diversidade de
recursos computacionais.
A popularidade da Internet cresceu, sendo usada tanto para fins privados
como para comerciais e, em todos os contextos, aspectos de segurança assumem
cada vez mais importância. Com a massificação dos dispositivos de comunicação de
baixo custo, tornou-se desejável considerar o impacto da segurança contra os
parâmetros do sistema, tais como desempenho e consumo de energia. Esta
abordagem também é apropriada para aplicações multimídia onde o nível de
proteção pode comprometer o desempenho considerado aceitável para os usuários.
Ao usar o IPSec como provedor de Segurança e seguindo boas práticas,
um projetista, configura o modo túnel para obter segurança entre roteadores e, ao
selecionar parâmetros criptográficos, considera o maior nível de segurança
necessário ou disponível. Todos os usuários da aplicação recebem o mesmo nível
dos serviços de segurança, independentemente de ser um nível adequado ou o nível
desejado. Todos os usuários são obrigados a suportar altos custos ou,
eventualmente, uma proteção deficiente. Além disso, deve-se considerar que
elevados níveis de proteção, por exemplo, tornam mais difícil o gerenciamento da
rede, sobrecarregam o processamento nos servidores e inviabilizam o uso dos
dispositivos portáteis sem capacidade de criptografia de dados em tempo real, entre
outros.
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Alguns trabalhos desenvolvidos tratam serviços de segurança, providos
pelo protocolo IPSec, de acordo com critérios mais flexíveis e configuráveis. Eles
perseguem melhor desempenho dos dispositivos de rede pela escolha de
parâmetros e algoritmos criptográficos que atendam à demanda da aplicação.

3.2

SERVIÇOS DE SEGURANÇA SINTONIZÁVEIS

Em um ambiente distribuído de Internet, o número e o tipo de terminais
usuários não estão delimitados por uma região geográfica (por exemplo, um campus
de universidade ou recinto de uma empresa). Em alguns casos, os usuários dos
recursos do sistema podem estar distribuídos por toda a Internet. Neste cenário,
existe uma grande heterogeneidade em espaço e tempo, devido à alta diversidade
de dispositivos disponíveis, tecnologias de acesso e comportamentos das redes que
compõem a Internet. Definir a quantidade de recursos necessários para atender à
demanda torna-se uma tarefa complexa e dinâmica, pois as variáveis estão em
constante alteração.
O paradigma da Qualidade do Serviço é concebido como um mecanismo
usado como uma solução para este problema, fornecendo aos usuários e
administradores ferramentas de gestão do uso do recurso e dos níveis de serviço.
Qualidade de Serviço (Quality of Service - QoS) refere-se à capacidade
de um sistema distribuído fornecer serviços de rede e de computação de modo a
que as expectativas de cada usuário com relação aos tempos e desempenho sejam
satisfeitas (IRVINE, CYNTHIA; LEVIN, TIMOTHY, 2000), (LINDSKOG, 2005),
(LINDSKOG; FAIGL; BRUNSTROM, 2008) e (IRVINE, C. et al., 2001). Irvine et Al.
(2001) introduz o conceito de segurança como uma dimensão de QoS, inferindo que
mecanismos QoS serão mais eficazes se níveis variáveis de serviços de segurança
forem fornecidos aos usuários ou às tarefas da rede, permitindo a escolha da
segurança dentro de intervalos aceitáveis. Esses intervalos são parâmetros que
podem ser alterados no tempo com a busca do equilíbrio entre os custos de se
aplicar um determinado nível de segurança e o beneficio de se obter um serviço de
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melhor qualidade, que permita cumprir com sucesso a necessidade de todos os
usuários do sistema.
Para se referir ao uso de segurança como uma dimensão da qualidade de
serviço, Irvine, Cynthia, Levin e Timothy (2000) usaram o termo Qualidade de
Serviço de Segurança (Quality of Security Service - QoSS).
Lindskog, Faigl e Brunstrom (2008) utilizam o termo Serviço Sintonizável
de Segurança para designar um serviço que forneça diferentes configurações de
segurança, que podem ser selecionadas e eventualmente alteradas em tempo de
execução. Lindskog considera o uso do serviço sintonizável para os mecanismos de
QoS como uma ferramenta de gestão de segurança de rede a ser implementada em
ambientes heterogêneos, reduzindo e facilitando o uso de serviços configuráveis e
diminuindo a complexidade na configuração dos protocolos de segurança, tais como
o IPSec e TLS (Transport Layer Security). Estes protocolos foram concebidos para
serem altamente configuráveis, a fim de fornecer uma solução geral aplicável na
maioria dos cenários. No entanto, ao adicionar a capacidade de configuração, os
protocolos de segurança se tornam mais complexos para projetar, implantar e
utilizar.
Lindskog, Faigl e Brunstrom (2008) introduzem um modelo conceitual que
destaca os blocos básicos presentes em qualquer serviço de segurança sintonizável
e o relacionamento entre estes blocos. O modelo proposto pode ser utilizado para a
análise de um serviço existente ou como uma ferramenta de projeto na concepção
de novos serviços de segurança sintonizáveis. Em um nível conceitual, um serviço
de segurança sintonizável é construído a partir dos seguintes blocos fundamentais:


S = Configuração de segurança - o conjunto de configurações de
segurança disponíveis;



T = Preferências dos Usuários Sintonizadores - é o conjunto de
preferências definidas pelos sintonizadores. Usuários finais,
administradores de sistema e os operadores são exemplos de
sintonizadores possíveis. Exemplos de parâmetros para os quais
podem ser definidos valores de preferências: latência, vazão, jitter
ou o consumo energético;



E = Descrição do Ambiente e aplicação - o conjunto que descreve
as competências do ambiente e da aplicação. Por exemplo: tipo de
equipamentos (high-end ou low-end), modo de funcionamento do
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dispositivo (bateria ou energia), tipo de comunicação (unicast,
multicast ou broadcast), carga da rede, nível de sinal, duração da
sessão da aplicação, tamanho dos dados e sensibilidade de
segurança de certos dados.
Com base nestes três conjuntos, a operação do serviço de segurança
sintonizável é a aplicação da função TS em tempo de execução:
𝑻𝑺: 𝑻 𝒙 𝑬 −> 𝑆
A função TS representa o produto cartesiano entre as preferências do
sintonizador (T) e as características do ambiente e aplicação (E), associados a uma
configuração de segurança (S).
Para representar um serviço de segurança sintonizável, este deve
apresentar no mínimo dois pares (T x E) distintos, associados às suas respectivas
configurações de segurança (S) também distintas.
Lindskog valida seu modelo analisando cinco serviços de segurança
sintonizáveis. Na análise, pode-se verificar que a ferramenta permite identificar os
pontos fracos e os erros cometidos pelos projetistas destes serviços.
Completando o seu trabalho, Lindskog propõe um processo para projetar
um novo serviço de segurança sintonizável, cujos passos estão destacados a seguir:
Definir âmbito global para o serviço: Nesta fase deve ser feita uma
caracterização global do ambiente operacional com a identificação dos fatores que
influenciam na proteção necessária e nos níveis de desempenho, entre os quais os
tipos de aplicações, as informações enviadas, os serviços de segurança e os
indicadores de desempenho. Neste passo, os objetivos devem ser definidos com
precisão criando limites para o desempenho admissível contra o custo suportável
pelo serviço e pelo nível mínimo de segurança que satisfaça o usuário.
Identificar possíveis soluções de segurança: Nesta etapa, o conjunto
S é identificado e os algoritmos mapeados em suas diversas configurações.
Identificar os descritores críticos do ambiente e aplicação: Todos os
aspectos que podem influenciar a segurança ou o desempenho de uma determinada
configuração de segurança devem ser identificados. Devem ser explicitamente
considerados apenas os descritores que podem variar durante a utilização do
serviço. Esta etapa corresponde à identificação dos elementos relevantes para o
conjunto E.
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Analisar o desempenho e características de segurança:
a) Ordenar a segurança - definir a ordem de importância para as
diferentes soluções de segurança e suas possíveis configurações.
O objetivo é criar uma forma de medir a segurança.
b) Ordenar o impacto no desempenho - investigar o custo das
diferentes alternativas no desempenho.
Indicar as preferências do sintonizador: Identificado o equilíbrio entre
segurança e outros aspectos, podem ser definidas as preferências do sintonizador
apropriado. Deve ser incluído no conjunto T apenas as preferências que provoquem
alteração nas configurações de segurança. Caso contrário, a preferência poderá ser
apenas uma preferência estática que seja satisfeita por todas as configurações ou
não cumpridas por nenhuma delas.
Nesta etapa também deve ser verificado se o serviço sintonizável
proporciona benefícios suficientes sobre um serviço estático, compensando a
complexidade extra. O ganho de desempenho de um serviço de segurança
sintonizável, em comparação com as melhores configurações estáticas, pode ser
usado como um fator benéfico para demonstrar os ganhos do sistema.
Selecionar a(s) solução(ões) de segurança e configuração: O último
passo consiste em selecionar uma ou mais soluções de segurança e para cada
solução escolher a configuração de segurança (S) para uso em um determinado
cenário. Em outras palavras, é definida a função TS.

3.3

SEGURANÇA SINTONIZÁVEL COM IPSEC

Um dos principais requisitos de segurança é proteger a privacidade e a
integridade das mensagens que percorrem uma rede de comunicação. Os dados
transportados por essas mensagens têm diferentes tipos e diferentes requisitos de
segurança. Em ambiente com múltiplos níveis de segurança, as pessoas
(indivíduos) e dados (objetos) são classificados em diferentes níveis de confiança e
sensibilidade (MORSI; EL-FOULY; BADR, 2006).

48
Observando este modelo de segurança conhecido por MLS (Multi-Level
Security), MORSI, EL-DOULY e BADR (2006) propuseram mostrar como modificar o
IPsec para obter segurança na comunicação em uma rede MLS. Neste trabalho é
empregado o conceito de redes rotuladas, onde etiquetas de segurança são
inseridas no tráfego de rede para identificar o nível de sensibilidade do tráfego de
dados transportados.
O IPsec é alterado para que a etiqueta de segurança inserida no pacote
IP seja usado pelo mecanismo de transformação do IPsec, sendo capaz de decidir
o serviço de segurança, a ser aplicado ao pacote associado, pela identificação da
política de segurança adequada.
O diagrama de sequência da figura 8 mostra o processo de envio de uma
mensagem classificada por um sistema MLS. Quando o sistema MLS precisa se
comunicar com outro sistema MLS, uma mensagem SendMLSData() é enviada a um
objeto de Rede Rotulada, que inclui um rótulo de segurança e encaminha uma
mensagem InsertSecurityLabelInIp() para o objeto que representa a pilha IP
modificada. O objeto IP envia a mensagem para o Gerenciador de Segurança que
extrai o rótulo de segurança da mensagem e utiliza-o como seletor na busca da
associação de segurança na base de dados. Se não for identificada uma AS ativa na
base, o protocolo de negociação da AS irá estabelecer uma nova associação
considerando o rótulo de segurança na negociação. Um pacote IPSec é criado e a
mensagem ReceiveDown() encaminha o pacote para a rede. Para usar o rótulo de
segurança como seletor na recuperação da política é necessário o acréscimo de um
novo tipo de seletor no SPD.
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Figura 8: Transmissão de mensagem num Sistema MLS implementado sob IPSec.
Fonte: (MORSI; EL-FOULY; BADR, 2006)
Legenda:
Módulo de programa – retângulo horizontal com o nome do módulo precedido pelo
caractere dois pontos.
Linha da vida – linha vertical tracejada. Representa o tempo de atividade do Módulo. O “X”
indica o fim do processamento do módulo.
Mensagem – seta identificada pelo nome da função chamada seguida dos parâmetros da
chamada entre parênteses.
Controle de foco – Retângulo vertical sobre a linha de vida representando o tempo de
processamento da função executada pela mensagem recebida.
Anotação – retângulo horizontal com o canto superior direito dobrado. Usado para incluir
anotações livres no modelo.

O trabalho apresentado no artigo de Yin e Wang (2007) define um serviço
de segurança, usando o protocolo IPSec, sensível à aplicação pela introdução de
um componente middleware, denominado Application Security Policy. A função
deste componente é criar e manter as políticas com alto nível de abstração na
camada de aplicação que podem ser mapeadas para políticas IPSec de baixo nível.
Na figura 9, ve-se que o Application Security Policy monitora os sockets e
na ocorrência de um evento de transmissão de dados por uma aplicação, identifica a
politica aplicavel ao dado no repositório de politicas da aplicação, traduzindo e
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inserindo a politica IPSec correspondente na base SPD. Somente então o
processamento da mensagem é encaminhado para o socket.

Figura 9: Sistema de políticas IPSec sensível a aplicação.
Fonte: (YIN; WANG, 2007)

Para integrar o contexto da aplicação ao modelo de política IPSec, um
monitor do socket detecta atividades das aplicações e as relata para o serviço de
política da aplicação que, por sua vez, gera automaticamente uma política IPSec de
fina granularidade, em conformidade com a política de segurança da aplicação,
escrevendo-as no SPD através da interface de gestão da política IPSec (figura 10).
Para facilitar configuração das políticas, Yin e Wang criaram uma
linguagem de especificação de alto nível para definição da política de aplicação.

Figura 10: Arquitetura do Sistema de política IPSec sensível a aplicação.
Fonte: (YIN; WANG, 2007).
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As vantagens apresentadas são:


Não necessita de qualquer alteração das aplicações Internet podese obter proteção transparente fim a fim através da segurança de
camada de rede e da simples configuração das políticas
específicas para aplicação.



O sistema de política sensível à aplicação é construído sobre a
atual interface de configuração da política IPSec, não sendo
necessárias alterações nas implementações atuais de IPSec e IKE.

Agar (2001) em sua dissertação desenvolveu trabalho semelhante. Agar
optou por adaptar um sistema de gestão de relações de confiança já existente (o
KeyNote), ao invés de criar seu próprio middleware. Este sistema atua no
mecanismo de troca de chaves para estabelecimento das associações de
segurança.
O processamento, apresentado na figura 11, determina que ao
estabelecer uma nova conexão para a qual esteja definida uma política de
segurança, durante a solicitação do serviço de negociação da AS ao serviço de troca
de chaves (IKE-Daemon) o KeyNote deverá ser consultado. O servidor IKE submete
o algoritimo da chave proposta ao KeyNote, que determina sua validade para
atender a política definida no contexto atual da aplicação através da consulta à base
do KeyNote, permitindo ou negando o estabelecimento da AS com a chave definida
pela proposta.
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Figura 11: Processamento do KeyNote (Sistema de gestão de relações de confiança).
Fonte: (AGAR, 2001).

Neste processo, Agar incluiu um elemento de parametrização dinâmica,
permitindo a alteração, em tempo de execução, das políticas do KeyNote que,
consequentemente, altera os algoritmos válidos para estabelecimento das AS
conforme mostrado na figura 12.
1a - A aplicação da camada superior dispara o serviço de troca de
chaves, IKE, iniciando a negociação entre os pares;
1ai - Um range de proposta de segurança é recuperado da memória;
1b - Uma proposta de segurança é enviada ao nó destino;
2 - Ao receber a proposta de segurança, o nó destino processa a proposta
e responde para o nó de origem a aceita;
3 - O nó origem recebe a resposta com a proposta aceita;
4 - A proposta é submetida à Interface do Keynote;
5 - Keynote acrescenta o valor do parâmetro dinâmico atual;
6 - Uma consulta é feita na base do Keynote, recebendo uma resposta
boleana.
7 - A resposta é Retornada ao serviço IKE.
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8 - Se a proposta for aceita, a associação de segurança será estabelecida
e as bases SADB e SPD são alteradas.
9 - Se a proposta for aceita, o nó origem envia mensagem de aceite ao nó
destino. Caso contrário, uma mensagem rejeitando a proposta é enviada.

Figura 12: Processo do KeyNote modificado.
Fonte: (AGAR, 2001).

Falconi (2004) e Guedes e Falconi (2004) propõem em seus trabalhos um
mecanismo mais simples, porém menos abrangente, em que uma aplicação clienteservidor é alterada para chavear o uso do IPSec, habilitando e desabilitando a
política diretamente no SPD durante o curso da comunicação. Uma aplicação de
leitura de e-mail foi alterada para solicitar o uso do IPSec somente no momento do
tráfego da senha. Para permitir que a aplicação altere o SPD, durante a execução, o
cliente e o servidor devem ser executados com privilégios de administrador do
sistema.
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3.4

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO

Um serviço sintonizável de segurança pode proporcionar ganhos na
gestão dos serviços de segurança, proporcionando facilidades para configuração
dos serviços e melhor aproveitamento dos recursos de rede com a implementação
de técnicas de QoS. Este conceito será aplicado a este trabalho, estendendo o
protocolo IPSec, incluindo o suporte para classificação das políticas de segurança
em tempo real e permitindo o desenvolvimento de sistemas de QoSS.
O modelo para concepção e validação de novos mecanismos de
segurança sintonizável de Lindskog apresenta diversos requisitos para que um
serviço seja considerado sintonizável e será utilizado como referência na definição
da arquitetura proposta neste trabalho.
Tanto o trabalho de Yin e Wang como o de Agar, que desenvolveram
serviços de segurança sintonizáveis, apresentam um novo elemento que intermedia
a política de segurança entre a aplicação e a gestão da política do IPSec. O trabalho
de Morsi et Al tem como principal característica a alteração dos seletores com a
inclusão do rótulo de segurança como mais uma chave de seleção da política IPSec.
Podem-se ver, na tabela 3, as características desses trabalhos em comparação com
o que está em desenvolvimento. Não foi considerado o trabalho de Guedes e
Falconi na comparação apresentada na tabela 3 por ter uma abrangência restrita em
relação aos demais.
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Tabela 3: Comparação entre o serviço proposto e outros trabalhos desenvolvidos.
(YIN; WANG, 2007) e (AGAR,
2001)
Uma para cada par sessão de
comunicação x serviço
Em tempo de execução do serviço,
pelo middleware de segurança que
deve ser executando no contexto
da aplicação com privilégio de
administrador.
Duas para cada par
(sessão de comunicação e
serviço).
Uma em cada sentido da
comunicação.
Sessão de comunicação.

(MORSI; EL-FOULY; BADR,
2006)
Uma para cada nível

Arquitetura Proposta

Em tempo de instalação do
serviço. Configurado pelo
administrador do Sistema.

Em tempo de instalação do
serviço. Configurado pelo
administrador do Sistema.

Duas para cada par
(sessão de comunicação e
serviço).
Uma em cada sentido da
comunicação.
Sessão de comunicação.

Duas, para cada tríade
(nível, conexão e serviço).
Até oito em cada sentido da
comunicação.

Base efetiva da política de
segurança

A base é mantida pela aplicação
midware.

Integração

Integra-se à camada de aplicação.

Aderência ao padrão IPSec

Não se aplica. Não altera o
protocolo IPSec.

A base é mantida no SPD. A
aplicação somente identifica o
nível de segurança que o serviço
deve oferecer.
Integrada a camada de rede, no
processamento IPSec
(Núcleo do S.O.).
Não aderente – Inclui um novo
seletor para política.

Entradas no SPD - IPSec
Configuração da Política de
segurança

Quantidades de ASs

Estabelecimento do nível de
Segurança

Uma para cada nível

Contexto interno ao fluxo de dados
estabelecido na sessão de
comunicação.
A base é mantida no SPD. A
aplicação somente identifica o
nível de segurança que o serviço
deve oferecer.
Integrada a camada de rede, no
processamento IPSec
(Núcleo do S.O.).
Aderente – não altera os seletores
e inclui a classificação de nível de
segurança.
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4

LIPSEC - ARQUITETURA PROPOSTA

Neste capítulo são detalhados os aspectos do LIPSEC com a definição
dos principais elementos e seu relacionamento. São feitas análises das implicações
de segurança, uso em modo tunel e limitações. Também é desenhado o modelo de
implementação

do

módulo

desenvolvido

para

incluir

a

funcionalidade

no

processamento IPSec.

4.1

INTRODUÇÃO

Pelo protocolo IPSec, só é possível diferenciar as políticas de segurança
associadas às informações disponíveis nos cabeçalhos dos pacotes de dados
disponíveis no cabeçalho de rede. Por esse motivo os campos seletores da política
são: os endereços IP, de origem e destino, a porta e o protocolo da camada de
transporte.
Alguns fornecedores, entre eles, Cisco (2006) e Microsoft (2003)
recomendam como boa prática o uso exclusivamente do modo túnel com a definição
de um conjunto de políticas considerando sempre o dado mais sensível da
aplicação. Na implantação ou manutenção do sistema, estas políticas serão
configuradas preferencialmente nos roteadores e, se necessário, deverão ser
usados dispositivos de hardware criptográficos dedicados para não onerar o
processamento. Se for observada esta recomendação, o uso do IPSec fica restrito a
construção de VPNs.
No capítulo 3 deste trabalho, vê-se que é possível construir mecanismos
que permitem a alteração da configuração da política em tempo de execução,
adicionando maior flexibilidade e controle na aplicação da política IPSec, tornando o
uso deste protocolo em modo transporte uma boa alternativa para provedor de
serviço de segurança ponto a ponto. Analisando os mecanismos propostos para
alteração dinâmica dos parâmetros criptográficos das políticas IPSec se identifica
que para implementação destes mecanismos a aplicação deve ser executada com
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privilégios de administrador o que pode dificultar ou mesmo inviabilizar sua
implantação em algumas situações.
É comum um serviço possuir várias transações que, por sua vez, podem
conter dados sensíveis de diferentes níveis e, por consequência, apresentar
diferentes necessidades de segurança. Na tabela 4, há um exemplo de uma
aplicação bancária em que, numa mesma sessão, o usuário está consultando dados
públicos, como a tabela de tarifas do banco, realizando uma simulação de
empréstimo, ou mesmo, consultando os saldos de suas contas. Cada uma destas
transações apresenta necessidades diferenciadas de serviços de segurança.

Tabela 4: Exemplo de Classificação de Sensibilidade da informação de uma aplicação
Internet Banking.

Contexto por

Sensibilidade

Tipo de Transação
Movimentação de saldo

Alta

Consultas de dados Particulares

Média

Consulta de dados Públicos

Baixa

Pode-se observar no exemplo citado que a sensibilidade da informação
só está disponível no contexto da aplicação. Para permitir que os dados recebam o
processamento de segurança adequado, a identificação do nível de segurança
necessário para estabelecer a comunicação, em cada uma das transações, deve
estar associada a diferentes pares de políticas IPSec, que devem ser selecionadas
por demanda para garantir o nível adequado de segurança.
Na configuração convencional, seria estabelecido um túnel utilizando
IPSec com os parâmetros de criptografia adequados à transação mais sensível,
todas as demais transações receberiam o mesmo tratamento de segurança, pois os
seletores apontarão para um único par de políticas e todos os dados processados
por este serviço usarão o mesmo túnel. Com o uso do modo túnel o processamento
do IPSec poderá ser efetuado em roteadores com possibilidade de uso de hardware
criptográfico.
Para sintonizar a política IPSec com o contexto da aplicação, este
trabalho propõe a inclusão de uma extensão ao protocolo que permita a
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classificação da segurança da informação para diferentes fluxos de dados. Uma
aplicação deve determinar classes de segurança para seus dados e associar estas
classes a fluxos de dados usando o recurso de Flow Label do protocolo IP versão
seis (IPv6) para identificá-los. Um rótulo de segurança será associado ao Flow Label
para identificar o nível de sensibilidade da informação que trafegará neste fluxo de
dados. Como a informação do fluxo está presente na camada de rede, torna
possível usar o campo Flow Label para seleção da política de segurança a ser
usada no processamento IPSec e para a definição e seleção de mais que um par de
políticas para um mesmo serviço.
Usando diferentes níveis de criptografia e garantindo que os custos de
processamento e/ou consumo de energia sejam efetivamente menores para as
classes menos seguras, será possível criar um controle da Qualidade do Serviço
(QoS) de segurança. Em algumas aplicações, esta capacidade de QoS poderá
viabilizar o uso do IPSec entre os servidores e clientes, em modo de transporte,
eliminando a necessidade da criação de um túnel entre os roteadores e viabilizando
o uso em equipamentos com capacidade reduzida de processamento e/ou com
restrições de consumo elétrico.
O restante deste capítulo descreve o LIPSEC como um recurso em que a
segurança é tratada como um atributo sintonizável e mensurável, de tal forma que
uma aplicação possa selecionar dinamicamente o nível de segurança que deve ser
aplicado sobre os dados trafegados por uma rede IPv6, permitindo melhor uso dos
recursos de rede.

4.2

SINTONIZAR A SEGURANÇA AO CONTEXTO DA APLICAÇÃO

Uma aplicação em que se pode aplicar o conceito de segurança
sintonizável deve atender aos seguintes requisitos:


Possuir estados que podem ser identificados pela aplicação em
que os requisitos de segurança sejam diferentes, em função do
contexto do uso, por exemplo, perfil do usuário, sensibilidade do
dado ou origem geográfica do acesso.
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Seja possível alterar os parâmetros de segurança de uma mesma
sessão de comunicação durante a execução da aplicação.

O primeiro requisito pode ser atendido pela própria aplicação ou com o
uso de uma aplicação intermediária responsável pela interpretação do contexto.
Para atender ao segundo requisito será necessário utilizar um provedor de serviços
de segurança que permita a seleção, sob demanda, dos parâmetros de segurança.
Se o protocolo IPSec for usado, só será possível criar um nível de
segurança para cada serviço com as informações disponíveis nos cabeçalhos dos
pacotes de dados acessíveis na camada de rede. Para seleção da política são
utilizados os campos endereços IP de origem e destino, a porta e o protocolo da
camada de transporte. Se somente um par de políticas for definido, não há como
uma aplicação escolher o nível de segurança.
Embora alguns trabalhos demonstrarem ser possível a alteração destas
políticas em tempo de execução, este procedimento deve ser executado com
privilégios de administrador, ou seja, uma aplicação desenvolvida para alterar o nível
de segurança em tempo de execução poderá acessar qualquer recurso privilegiado
do sistema, aumentando a preocupação do gestor de segurança da rede com o
impacto desse acesso sobre a segurança, inviabilizando muitas vezes seu uso.
Para sintonizar a segurança com o contexto da aplicação, este trabalho
propõe a inclusão no protocolo IPSec de um mecanismo que permita a definição de
mais de um par de políticas para um mesmo seletor. Estas políticas devem obedecer
a critérios que definem níveis diferenciados de segurança.
Somente criar os níveis ainda não atende o segundo requisito citado,
deve existir uma maneira para a aplicação solicitar o nível desejado. Este trabalho
sugere o uso do conceito de fluxos de dados em que a aplicação deve criar os fluxos
e associá-los aos níveis selecionados para as políticas definidas. Durante o
processamento IPSec, as políticas com nível diferente do fluxo são ignoradas, sendo
os pacotes processados apenas pelas políticas apropriadas onde os níveis são
coincidentes. Esta abordagem permite que a aplicação selecione o nível de
segurança em tempo de execução, sem a necessidade de delegar à aplicação
privilégios de administrador do sistema ou acesso a base de dados das políticas
IPSec (SPD).
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4.3

NÍVEIS DE SEGURANÇA

O protocolo IPSec oferece mecanismos para a proteção criptográfica de
pacotes

IP

através

da

autenticação,

integridade

e

confidencialidade.

No

levantamento bibliográfico foi identificado que os protocolos criptográficos podem
apresentar diferentes graus de segurança conforme os parâmetros negociados para
as associações de segurança, dentre os quais os algoritmos criptográficos utilizados,
os tamanhos das chaves e o número de ciclos criptográficos.
No entanto, para ser capaz de classificar a segurança em níveis, uma
métrica deve ser considerada. Uma métrica aceitável para medir a força de um
conjunto algoritmo e tamanho de chave é determinar o poder computacional
necessário para encontrar a chave com um software de pesquisa exaustiva, ou seja,
a resistência do conjunto ao ataque de "força bruta". Outro ponto a se considerar na
avaliação dos algoritmos e protocolos é a pesquisa dos ataques conhecidos aos
algoritmos criptográficos e protocolos. Essa análise pode determinar o desuso ou
não recomendação de um protocolo ou algoritmo para um determinado fim.
Este trabalho não faz uma análise dos algoritmos definidos a serem
usados pelo LIPSEC, porém considera que os níveis de segurança serão
classificados em uma escala e determinados no momento da configuração da
política IPSec, considerando que os níveis estarão associados aos parâmetros
usados para estabelecimento das associações de segurança.
Quando a segurança é classificada em níveis torna-se necessário
determinar uma escala hierárquica. Conforme descrito por Gallagher ET al (1992),
uma aplicação pode criar milhares de classes para definir o nível de segurança,
porém quatro é normalmente suficiente para atender a maioria das aplicações.
Pensando em possível expansão, o LIPSEC considera o uso de até oito níveis
distintos.
O nível zero corresponde ao nível padrão, indica que a aplicação não
classificou a informação em um nível de serviço específico. Os níveis entre um e
sete definem graus relativos de segurança em que, no nível um, serão classificadas
as informações menos sensíveis e no nível sete a informações que necessitam de
maior proteção. Para cada nível, um conjunto de políticas correspondente deve ser
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definido. Não há a necessidade de definição de políticas para todos os níveis, pois
no processamento do LIPSEC, serão descartados os fluxos classificados em níveis
que não apresentem políticas definidas. Para aplicações que não utilizem todos os
níveis é recomendável usar os valores de forma intercalada, permitindo que novas
definições de classes de segurança sejam criadas, por exemplo, usar apenas as
classes com identificadores ímpares e deixar os pares para uso futuro.
A configuração da política padrão, nível zero, requer uma consideração
especial no momento da configuração da política IPSec:


Para aplicações onde o desempenho é o foco principal, recomenda-se que
a política determine o encaminhamento do pacote com proteção mínima
ou até mesmo sem proteção.



Se o foco da aplicação for segurança, recomenda-se que a classe padrão
seja configurada como nível máximo de segurança, garantindo maior
proteção aos pacotes não classificados.

4.4

QUALIDADE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA

Idealmente, um usuário deve ter a opção de exigir um nível de serviço
específico de uma rede. A especificação inclui normalmente um conjunto predefinido
de parâmetros chamados de QoS. Parâmetros típicos de QoS são: atraso, jitter,
largura de banda e taxa de perda.
Para prover os serviços de proteção de dados, IPSec utiliza a criptografia
para obter confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio dos dados.
Algoritmos criptográficos considerados mais seguros costumam ter um maior custo
de processamento e consumo de energia. Serviços de Soluções de segurança
precisam considerar que aplicações podem exigir certos níveis de qualidade de
serviço (QoS) e os usuários finais podem querer acessar os serviços de qualquer
lugar e de qualquer dispositivo.
Ao introduzir o conceito de segurança sintonizável, torna-se possível
incluir o nível de segurança na lista de parâmetros para definição de QoS. Assim,
uma aplicação que use o conceito de QoS poderá ajustar a necessidade de
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segurança de seus dados em função de outros parâmetros, obtendo uma melhor
qualidade de serviço como visto na figura 14.

LIPSEC
Segurança

Desempenho

10
5
0
Nível 0 Nível 1
Nível 2 Nível 3

Nível 4

Nível 5

Nível 6

Nível 7

Figura 13: LIPSEC - Equilíbrio entre Segurança e Desempenho.

Não está sendo considerada neste trabalho a análise dos protocolos de
criptografia para identificação do impacto dos mesmos nos recursos de rede.
No momento da configuração do LIPSEC, os protocolos criptográficos
deverão ser analisados e os parâmetros de configuração dos níveis de segurança
ser escolhidos, garantindo que os objetivos de QoS sejam atingidos. Um exemplo de
configuração pode ser visto na tabela 5. Portanto, na escolha dos protocolos que
ofereçam menor proteção ao dado deve-se ter o cuidado de escolher um protocolo
que apresente menor custo. Em tempo de execução, a aplicação poderá então
escolher a classe de serviço que melhor se adapte a sua necessidade, considerando
a relação entre a proteção fornecida por ela o custo desta sobre os recursos da
rede.
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Tabela 5: Exemplo de configuração LIPSEC.

Sensibilidade

Nível

AH

ESP

Consumo de CPU
(NIEDERMAYER ET AL., 2006)

LIPSEC
Alta

7

SHA-1

AES-192

6,7ms/MB

Média

4

SHA-1

AES-128

6,5ms/MB

Baixa

1

SHA-1

N.A.

3,3ms/MB

Não Classificada

0

SHA-1

AES-192

6,7ms/MB

4.5

DEFININDO OS RÓTULOS DE SEGURANÇA

Para permitir a identificação do nível de segurança durante todo o ciclo de
vida do processamento, LIPSEC usa o conceito de rótulos de segurança. Os rótulos
devem ser associados pelo administrador da rede às políticas e associações de
segurança na implantação do sistema em todos os nós da rede. A aplicação, ao
enviar uma informação, classifica os fluxos de dados criados em um determinado
nível de sensibilidade etiquetando o fluxo com o rótulo correspondente.
Como o LIPSEC usa o processamento de segurança somente nos nós
origem e destino, não há processamento em nós intermediários e os rótulos
adotados serão implícitos. Ao estabelecer o fluxo unilateralmente, o nó de origem
associa o rótulo ao fluxo criado. O nó de destino, ao receber o primeiro pacote de
dado de um determinado fluxo, identifica no processamento LIPSEC as associações
de segurança usadas pelos identificadores presentes no pacote (SPI). Desta forma a
etiqueta de segurança da AS poderá ser recuperada e relacionada ao novo fluxo,
podendo ser o nível de segurança do dado tratado pela aplicação.
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4.6

CONSIDERAÇÃO DE SEGURANÇA

O uso de um nó com o módulo LIPSEC comunicando-se com um módulo
sem LIPSEC não inviabiliza a comunicação, porém um nó sem o módulo LIPSEC
poderá definir apenas um único nível de política, um par de políticas por seletor.
Neste caso, serão processados somente fluxos classificados com este único nível de
segurança.
Por utilizar rótulos de segurança implícitos, a informação de segurança
não trafegará na rede, não sendo necessária nenhuma consideração específica.
Devem-se observar as recomendações de segurança para o uso do campo Flow
Label evitando o uso de valores fixos ou de alguma lógica matemática associada,
dando preferência ao uso de valores pseudoaleatórios, renovando seu valor
periodicamente.

4.7

CONSIDERAÇÕES SOBRE MODO TUNEL

O uso do LIPSEC é uma extensão do IPSec voltada principalmente para o
uso em modo transporte, porém não limitada a este modo. Todos os elementos
definidos nesta arquitetura são compatíveis com o modo túnel, mas como o modo
túnel é utilizado principalmente para a criação de VPNs entre roteadores onde não
está implementada a camada de aplicação que, pela arquitetura, será responsável
pela criação dos fluxos e seleção dos níveis de segurança. A conclusão que se
chega é que o uso do LIPSEC em modo túnel estará restrito aos tuneis que possam
ser estabelecidos entre dois hospedeiros.
Um cenário provável deve ocorrer quando uma mensagem gerada por um
par de hospedeiros utilizando LIPSEC for encaminhado por um túnel estabelecido
por um par de roteadores, como o exemplo da figura 15. Neste exemplo o túnel
estabelecido utiliza o protocolo IPSec em modo túnel.
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Figura 14: Fluxo LIPSEC através de uma VPN.

Como previsto na RFC 4303 (KENT, 2005b), todo o conteúdo do pacote
IP, cabeçalhos de extensão, cabeçalhos IPSec do modo transporte, cabeçalhos da
camada transporte e dados serão encapsulados e transmitidos usando um novo
cabeçalho IP gerado no roteador. Na figura 16 vemos um exemplo de como ficará a
montagem de um pacote.

Figura 15: Montagem de pacote LIPSEC através de uma VPN.
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4.8

LIMITAÇÃO DO LIPSEC

A arquitetura LIPSEC não garante por si só um melhor desempenho
embora ela seja uma ferramenta valiosa na obtenção deste atributo. Uma
configuração dos parâmetros do LIPSEC mal feita podem inclusive prejudicar o
desempenho e aumentar o consumo dos recursos de rede. Antes de lançar mão do
uso do LIPSEC deve-se lembrar de que para processar uma mensagem as bases de
dados de política e de associações de segurança serão acessadas até oito vezes,
no pior caso (criação do fluxo), ao invés de um único acesso como no processo
normal do IPSec. No futuro este processo deve se tornar mais eficiente e compensar
o consumo de recursos inerente do processamento LIPSEC pelo uso de cachês de
políticas e ASs e também com a indexação da pesquisa usando como chave o valor
do campo Flow Label.
Não estão previstos mecanismos que permitam a aplicação do conceito
da arquitetura LIPSEC em roteadores. Por utilizar o rótulo de segurança implícito e
tratamento fim a fim, os nós intermediários não reconhecem a sensibilidade dos
fluxos e, portanto não podem dar tratamento diferenciado aos pacotes. O mesmo
tratamento é dado em modo túnel e transporte, porém como não está previsto o uso
numa topologia de rede com roteadores é pouco provável o uso prático de LIPSEC
em modo túnel.
O processo de negociação de varias associações de segurança para um
mesmo seletor está previsto na RFC 4306 (KAUFMAN, 2005), porém não está
padronizado e não há uma implementação de referencia, restringindo o uso do
LIPSEC a configurações que utilizem chaves compartilhadas ou no desenvolvimento
de uma expansão proprietária do protocolo de troca de chaves. Em trabalhos
futuros, poderá ser considerado o desenvolvimento de uma expansão ao padrão de
troca de chaves para considerar a classificação de sensibilidade na criação das
associações de segurança conforme o previsto no modelo LIPSEC.
O código da aplicação deve ser alterado para fazer uso do LIPSEC. Como
alternativa um "Firewall de Aplicação" ou "Firewall Proxy" poderá ser alterado para,
através de filtros, assumir as funções de seleção dos níveis e criação dos fluxos.
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4.9

MÓDULO LIPSEC

Neste subitem, serão descritas as alterações desenvolvidas para permitir
a classificação da sensibilidade da informação em fluxos de dados e o seu devido
tratamento pelo LIPSEC.
O protocolo IPv6 incluiu, além do suporte a endereços mais longos,
algumas ferramentas para otimização do seu uso. A rotulagem de um fluxo de dados
com o uso do campo Flow Label é uma delas. Esta facilidade será aproveitada neste
trabalho para criar fluxos associados ao contexto da aplicação, provendo uma forma
de integrar, de maneira eficiente, a classificação da segurança definida pela
aplicação aos níveis de segurança providos pelas políticas IPSec da camada de
rede. Aos fluxos definidos pela aplicação serão associados rótulos de segurança que
determinam qual processamento de segurança será necessário aplicar ao fluxo na
camada de rede.
Como implementação de referência da arquitetura proposta, será utilizada
como base a pilha TCP-IP do núcleo do Linux que, por ser um sistema aberto,
possui seu código disponível para alteração.
Pelo uso de características presentes somente no protocolo IPv6, o
LIPSEC não altera o processamento do protocolo IPv4. A implementação da pilha de
protocolos no núcleo do Linux usa rotinas distintas para tratar os protocolos IPv4 e
IPv6, que possibilita criar o tratamento diferenciado para IPSec em IPv6, sem alterar
o processamento dos pacotes IPv4.
Para apresentar o modelo da arquitetura será usada a linguagem UML
com a definição de um perfil para linguagem C proposta por Douglass (2006) e
(2009) em seus artigos resumidos no capítulo dois deste trabalho.
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4.10 VISÃO ESTÁTICA

Na figura 17, é apresentado o modelo estático, com as principais
estruturas de dados usadas no processamento IPv6 pelo núcleo do Linux. A seguir,
a descrição dos elementos e seus relacionamentos:
A estrutura sock é usada internamente pelo núcleo do Linux para
armazenar o estado das conexões abertas. Esta estrutura é uma das mais
complexas e relaciona direta ou indiretamente com as demais estruturas usadas
para o processamento IP. Para o módulo LIPSEC, o principal elemento desta
estrutura é a variável sk_security que faz referência à etiqueta de segurança que
será aplicada ao próximo pacote a ser enviado pela conexão.
Para permitir que os pacotes recebam tratamentos diferenciados de QoS,
o núcleo do Linux possui uma estrutura de dados denominada IP6_flowlabel. Esta
estrutura é criada e seu ciclo de vida gerenciado pela pilha IPv6. Os fluxos são
criados e recebem identificadores pseudoaleatórios definidos pelo núcleo ou
opcionalmente designados pela aplicação: em qualquer das alternativas um valor
único é garantido pela pilha. Uma conexão (sock) pode ter uma lista de fluxos
associados, referenciada pela variável ipv6_fl_list. O núcleo do Linux monitora o
tempo de vida dos fluxos, impedindo o reuso em outra conexão pelo intervalo de
dois minutos, contados após o ultimo dado trafegado pelo fluxo. A pilha TCP-IP não
aplica nenhum tratamento nativo de QoS aos fluxos que deve ser implementada por
módulos externos como o LIPSEC. No momento em que o fluxo será usado ou
reutilizado, o módulo LIPSEC atribuirá à conexão o mesmo rótulo do fluxo,
garantindo a segurança no tratamento dos pacotes.
O sk_buff é a estrutura que atravessa transversalmente a pilha TCP-IP,
representa os pacotes que, ao serem processados, têm como resultado a alteração
de seus cabeçalhos e conteúdo. Esta estrutura é usada como parâmetro de entrada
e saída em cada uma das funções das camadas de protocolo internas ao núcleo do
Linux. A estrutura sock faz referência à estrutura sk_buff através de duas filas
associadas. A variável sk_write_queue armazena a referência à fila de pacotes em
processo de envio e a variável sk_receive_queue à fila de pacotes em processo de
recepção por esta conexão. Para permitir a identificação da conexão associada ao
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sk_buff na criação do pacote durante a transmissão ou quando o núcleo identifica a
conexão no processo de recepção, a variável sk é valorizada com a referência ao
sock.
Para identificar as associações de segurança usadas no processamento
de um pacote, a estrutura sk_buff possui a variável sp que referencia a lista de
associações de segurança. O módulo LIPSEC utiliza esta variável para identificar o
nível de segurança usado para processar o pacote recebido.
Para organizar o processamento assíncrono dos pacotes, o núcleo do
Linux adota o conceito de destino. Um destino pode ser um processo interno, como
por exemplo, o processamento criptográfico definido por uma associação de
segurança do protocolo IPSec, ou um dispositivo por onde o pacote será
encaminhado a uma entidade externa ao núcleo. Um cachê genérico, nativo no
núcleo do Linux, é usado para armazenar as estruturas dos destinos que são
empilhados para processamento. O núcleo do Linux identifica o momento oportuno
para processamento do destino e, neste momento, uma rotina subtrai o próximo
destino ou uma lista de destinos do cachê, invocando as rotinas especificas para
processamento de cada pacote associado.
A estrutura dst_entry é um elemento comum que representa uma entrada
no cachê do destino. Com essa estrutura é possível criar uma hierarquia de destinos
que, ao ser associada a um pacote, permite identificar todo processamento
necessário a ser aplicado aos dados do pacote. A variável dst da estrutura sk_buff
aponta para o destino do topo da hierarquia que, pelas referências contidas nas
variáveis path, child e next, aponta para os demais elementos da estrutura de
destinos. O elemento que representa o topo desta hierarquia é depositado no cachê
de destino, para prover o processamento assíncrono do pacote pelo mecanismo de
processamento do cachê.
A política IPSec está definida internamente no núcleo do Linux pela
estrutura xfrm_policy. Esta estrutura é armazenada em uma base de dados de
políticas (SPD) volátil, mantida em memória e que deve ser carregada a cada
inicialização do sistema. Para acesso aos elementos desta base é utilizado o seletor
como chave, representado na figura 17 pela composição xfrm_selector.
Para deixar mais eficiente o processamento de pesquisa na SPD, as duas
últimas políticas usadas para o envio e recepção pela conexão têm suas referências
armazenadas pela estrutura sock na variável sk_policy, no processamento do
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próximo pacote. Se a política permanecer válida para processamento da segurança,
a pesquisa é dispensada.
Este mecanismo não é eficiente para o processamento LIPSEC, pois
armazena apenas um par de políticas por conexão. Seria necessário armazenar os
oito pares para atender aos oito níveis possíveis. Esta adequação não é tratada
neste trabalho, podendo ocorrer em futuras oportunidades.
A estrutura xfrm_state representa uma associação de segurança que
define os parâmetros para transformação criptográfica a ser aplicada a um
determinado pacote. Esta estrutura é armazenada em uma base de dados de
associações de segurança (SAD), que também é volátil e deve ser carregada a cada
inicialização do sistema. Para identificar as associações de segurança que atendem
a uma determinada política, o mesmo seletor usado como chave-busca em SPD
será usado para pesquisa no SAD. Uma única política IPSec pode compartilhar de
um mesmo seletor com várias associações de segurança, pois pode ser necessário
executar uma sequência de várias transformações para atendimento desta política.
Para processamento de uma política IPSec é utilizado o cachê de
destinos. Uma hierarquia de destinos, referenciada pela variável bundles, é criada e
depositada no cachê com todas as transformações necessárias. Para cada
transformação é criada uma entrada ordenada, dst_entry. Cada destino criado faz
referência pela variável xfrm à associação de segurança que contêm os parâmetros
usados para processamento criptográfico do pacote.
O Linux disponibiliza aos desenvolvedores um conjunto de ferramentas
para desenvolvimento de módulos de segurança. Esta ferramenta é denominada
Linux Security Modules (LSM) e consiste na colocação de chamadas a rotinas
externas, denominada “ganchos” ou em inglês “hoocks”, em pontos estratégicos do
processamento, no momento da criação, destruição e uso dos elementos seguros.
Esta abordagem permite o desenvolvimento de módulos estáticos, baseados no
contexto da execução e de baixa interdependência com o núcleo.
O módulo LIPSEC foi baseado no padrão LSM, porém só oferece o
controle de acesso às conexões e fluxos da pilha de protocolos IPv6. Para
determinar as permissões de acesso, um sistema de rótulos de segurança deve ser
associado a cada estrutura de dado com acesso controlado e aos elementos de
controle de acesso. A estrutura xfrm_sec_ctx representa o rótulo de segurança
definido pelo padrão LSM. O conteúdo deste rótulo e a sua interpretação devem ser
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definidos pelo módulo de segurança especifico que neste trabalho trata-se do
LIPSEC. O rótulo de segurança é um elemento opcional do núcleo do Linux. Se
nenhum módulo de segurança de acesso for carregado, as estruturas que
referenciam xfrm_sec_ctx através das variáveis security e sk_security irão
apontar para elementos nulos, e serão tratados por um pseudomódulo de
segurança, nativo, que somente devolve o processamento ao núcleo, sem executar
nenhum controle de acesso.
Originalmente, o núcleo do sistema operacional Linux está preparado
somente para a criação de módulo de segurança LSM que trata segurança de
acesso à rede tendo a conexão como unidade de elemento seguro. Como o módulo
LIPSEC deverá tratar a segurança dos fluxos de dados, a estrutura ip6_flowlabel foi
estendida e uma referência à estrutura xfrm_sec_ctx foi incluída, permitindo
associar segurança ao fluxo.
O módulo de segurança LIPSEC define os campos da estrutura da
etiqueta de segurança xfrm_sec_ctx da seguinte maneira:
 Domínio da Interpretação – ctx_doi – Atualmente só está definido o
valor “um” (1), que corresponde ao domínio dos módulos LSM. Caso o
LIPSEC receba um rótulo com valor diferente de “um”, este deverá ser
ignorado pelo processamento.
 Algoritmo – ctx_alg – A arquitetura LSM não limita a implementação de
um único módulo de segurança. Logo, mais que um algoritmo atuar em
um elemento. Por este campo, o módulo que recebe a etiqueta, sabe
se deve processar o controle de acesso. Para identificar o algoritmo,
definido no módulo LIPSEC, foi atribuído o valor “noventa e nove” (99).
Este valor não foi avaliado pela comunidade Linux e deve ser
considerado somente para uso neste experimento.
 Identificador de segurança – ctx_sid – O algoritmo LIPSEC considera
este campo como um valor inteiro que representa oito níveis de
segurança, de forma que cada nível é representado pelos valores entre
“zero” e “sete”. O valor “zero” é interpretado como não classificado. Os
valores entre “um” e “sete” representam uma escala linear de níveis
relativos de segurança, onde “um” é o menos seguro e “sete” o mais
seguro. Qualquer outro valor neste campo é considerado inválido pelo
módulo.
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 Mnemônico - ctx_str – Representa o valor textual da segurança
atribuída ao rótulo. O módulo LIPSEC considera neste campo o valor
do ctx_sid codificado em ASCII.
 Tamanho – ctx_len – Quantidade de caracteres do campo ctx_str.

Figura 16: Modelo UML estruturas da pilha IPv6 com a inclusão do módulo LIPSEC

4.11 VISÃO DINÂMICA

O algoritmo de acesso LIPSEC é simples e considera que um fluxo de
dados só deve ser encaminhado se estiver protegido pelos parâmetros criptográficos

73

definidos por uma associação de segurança, com o nível de segurança idêntico ao
do fluxo. Caso não seja possível localizar ou criar uma nova associação de
segurança com o mesmo nível, o pacote será descartado.
Para exemplificar o funcionamento do algoritmo de controle de acesso,
definido pelo módulo LIPSEC, segue o detalhamento:


A sequência de criação das políticas e associações de segurança
com os rótulos LIPSEC, figura 18;



A transmissão de um fluxo de dados detalhando a atribuição de um
nível de segurança LIPSEC a este fluxo, figura 19.

Para configurar as políticas e associações de segurança, será utilizado o
utilitário setkey que suporta nativamente rótulos de segurança. Este utilitário pode
ser executado na inicialização do Linux para carregar os elementos das bases SPD
e SAD, ou executadas a qualquer momento pelo administrador do sistema para
alterar estas bases.
Na figura 18, vê-se um exemplo de uma sequencia de comandos usados
na carga das bases, incluindo a criação do rótulo de classificação de segurança para
uso pelo módulo LIPSEC. A primeira interação, que consiste na execução do
comando spdflush, é responsável por remoção de todas as políticas presentes na
base de dados SPD. Para execução deste comando é chamada a função
xfrm_policy_flush() do módulo xfrm_policy. Esta função varre a base de dados
SPD e para cada política encontrada executa a rotina xfrm_policy_kill(), liberando
todas referências aos elementos de dados associados à política. A memória alocada
pelo rótulo de segurança da política é liberada pela execução do “gancho”
security_xfrm_policy_free() processado pelo módulo de segurança LIPSEC.
O comando flush é executado para inicializar a base SAD. Este comando
usa a função xfrm_state_flush() do módulo xfrm_state. Esta função identificará
todas as associações de segurança presentes na base, executando a função
xfrm_state_delete() para cada entrada. A função xfrm_state_delete() remove as
referências à associação de segurança da memória e executa o “gancho”
security_xfrm_state_delete() do módulo LIPSEC, liberarando a memória alocada
para o rótulo de segurança associado.
Os próximos comandos deverão ser executados para cada novo par de
políticas que for incluído na base. A figura Ilustra apenas o primeiro par. O exemplo
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assume o uso de associações de segurança estáticas que, para atender a política,
está sendo considerado o uso de duas associações de segurança:


Uma para cifrar, usando o protocolo ESP;



Uma para assinatura do cabeçalho, protocolo AH.

Os comandos spdadd criam uma nova entrada na base de dados SPD
para tratamento dos pacotes recebidos e enviados. A função xfrm_policy_alloc() é
chamada para criar e armazenar a política. Um dos parâmetros desta função possui
o mnemônico do rótulo de segurança que será interpretado pelo módulo LIPSEC,
criando e associando um rótulo que representa o nível da política criada. Para esta
finalidade é usado o “gancho” security_xfrm_policy_alloc().
Para criação das associações de segurança estáticas com os parâmetros
usados pelo protocolo ESP ou AH será utilizado o comando add. Este comando
aciona a função xfrm_state_alloc() para criar a associação de segurança. Após a
criação da entrada na base SAD, o “gancho” security_xfrm_state_alloc() é
executado com os parâmetros do rótulo recebidos do comando add para criar e
referenciar o rótulo à associação de segurança criada.
Com a criação das políticas e suas respectivas associações de
segurança, classificadas pelos seus respectivos rótulos de segurança, o módulo
LIPSEC já está configurado e pronto para tratar os fluxos de dados. Se uma
aplicação que não crie e classifique os fluxos seja utilizada, o LIPSEC utilizará a
política com o nível padrão para envio e recepção dos pacotes, comportando-se
como o protocolo IPSec, sem a extensão implementada pelo módulo aqui descrito.
Para que uma aplicação tire proveito de todas as características do
LIPSEC, deve-se instrumentar a aplicação incluindo um classificador de níveis de
segurança. No exemplo apresentado na figura 19, a aplicação ping6 foi alterada
para criar e classificar os fluxos de dados associando-os a diferentes níveis de
segurança. Quando o comando ping6 for executado com a opção “–F flowlabel”, o
programa criará um fluxo e atribuirá a este um nível. O cálculo do nível atribuído
correspondente ao resto da divisão do valor definido para o campo Flow Label pela
constante “oito”, conforme a fórmula: 𝒏í𝒗𝒆𝒍 = 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒐(𝒇𝒍𝒐𝒘𝒍𝒂𝒃𝒆𝒍/𝟖). Este artifício
permite testar cada um dos oito níveis definidos pelo módulo LIPSEC em função do
valor definido para o campo Flow Label.
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Após processar a linha de comando, o programa ping6 cria uma conexão
usando a função sock_create() que criará uma conexão para envio e recepção dos
dados.
Para criação do fluxo e atribuição do mesmo à conexão, a função
sock_setsockopt() é executada.

Os parâmetros usados nesta chamada são

detalhados a seguir:


Level = IPV6_FLOWLABEL_MGR, informando ao núcleo se tratar
de uma opção de gerenciamento de etiquetas de fluxo;



option_name = IPV6_FL_A_GET, indicando que será criada e
reservada uma etiqueta para esta conexão e;



option_value = flowlabel+ Nível, indicando o valor da etiqueta do
fluxo e o nível de sensibilidade atribuído ao mesmo.

Como não há instrumentação de ganchos para criação e controle de
rótulos de segurança para fluxos, a opção IPV6_FL_A_GET foi alterada para
aceitar, além do valor do identificador do fluxo, o valor do nível que será atribuído ao
fluxo. A função fl_create(), também foi alterada e passa a receber o identificador de
segurança SID, permitindo que, ao criar a estrutura ip6_flowlabel, seja possível
associar um rótulo de segurança com o nível determinado.
Por padrão, a pilha IPv6 transmite o campo Flow Label sempre zerado.
Para

transmissão

dos

fluxos

é

necessário

executar

a

opção

IPV6_FLOWINFO_SEND da função sock_setsockopt(), que altera o estado da
pilha IPv6 habilitando o tratamento de fluxos de dados para uma determinada
conexão. Após executar este comando, ao transmitir um dado, o identificador
corrente de fluxo de dados associado à conexão será copiado para o campo Flow
Label do cabeçalho IPv6.
Com a conexão sock criada, o fluxo associado à conexão e o nível de
segurança definido pelo SID a aplicação passa a transmitir os dados que deverão
ser ecoados.
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Figura 17: Diagrama de sequencia representando o fluxo de configuração das políticas e
associações de segurança
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A função sock_sendmsg() é chamada com os dados a serem
transmitidos. Após a execução da opção IPV6_FLOWINFO_SEND, o fluxo de
execução do tratamento da conexão passa a ser desviado para a rotina
fl6_sock_loockup() que valoriza o campo Flow Label do cabeçalho IPv6 com o id
do fluxo. Para o funcionamento do LIPSEC, esta rotina foi alterada para atualizar a
referência ao rótulo de segurança da conexão para o mesmo rótulo usado pelo fluxo,
garantindo que o tratamento de segurança para o dado transmitido seja apropriado.
Após o processamento do fluxo, a função xfrm_lookup() é executada.
Esta função determinará o tratamento criptográfico a ser dado ao pacote.
Internamente ao módulo xfrm_policy a função xfrm_sk_policy_lookup() é
chamada. Esta rotina define o seletor que será a chave da busca na base de dados
SPD pelas políticas aplicáveis ao pacote. Na medida em que as políticas vão sendo
identificadas, o gancho security_xfrm_policy_lookup(), do módulo LIPSEC, é
usado para validar se a política possui o nível apropriado para processamento do
fluxo. O algoritmo consiste em comparar o rótulo da conexão, valorizada com o
rótulo do fluxo, contra o rótulo da política. Se os níveis de segurança são
coincidentes, a política é aceita; caso contrário, a política é rejeitada para
processamento deste fluxo. A busca da política repetir-se-á até que uma política seja
aceita pelo módulo, dando continuidade ao processamento do pacote, ou nenhuma
política compatível seja encontrada e o pacote seja descartado.

O próximo passo é buscar as associações de segurança que atendem à
política. A função xfrm_tmpl_resolve() é usada para identificar os parâmetros
criptográficos que serão usados na transformação criptográfica do fluxo. A função
xfrm_state_lookup() executa um processo semelhante ao usado para política, o
mesmo seletor adotado no SPD faz pesquisa no SAD. Ao localizar uma associação
de segurança, o gancho security_xfrm_state_pol_flow_match(), do módulo
LIPSEC, confronta os rótulos do fluxo, política e AS, só considerando válida para
processamento do fluxo, se os três rótulos forem iguais. Novamente várias iterações
poderão ser necessárias até que todas as ASs sejam encontradas. Caso a base seja
totalmente varrida e não sejam localizadas as associações de segurança
necessárias para processamento da política, o pacote será descartado.
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Figura 18: Diagrama de sequencia representando o fluxo de uma operação de solicitação de eco ICMP usando o módulo LIPSEC
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A última etapa da preparação para o processamento dos pacotes consiste
em criar o feixe de transformação. Usando a função xfrm_bundle_create(), as
estruturas de destino são criadas pela função dst_alloc() e as referências às AS
correspondentes são valorizadas, indicando os parâmetros criptográficos usados na
transformação. Por fim, com a hierarquia de destinos criada, a mesma é empilhada
no cachê do sistema para executar efetivamente o processamento criptográfico e
encaminhamento do pacote para transmissão ao nó destino.
O processamento do Cachê não será detalhado, pois se manteve
inalterado.

4.12 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO

A extenção da arquitetura IPSec, LIPSEC, apresentada neste capítulo,
definiu uma ferramenta para construção de aplicações que necessitem balancear o
desempenho da aplicação com o custo da segurança sem colocar em risco a
sensibilidade dos dados trocados. Foi visto que com o uso do campo Flow Label do
IPv6 e etiquetas de segurnaça explicitas é possivel criar uma interface entre a
camada de rede e camada de aplicação permitindo a separação dos contextos das
aplicações em fluxos e a classificação da sensibilidade dos dados internos aos
fluxos por rótulos de segurança.
Foi apresentado um modelo UML detalhado da implementação da
extenção proposta no sistema operacional Linux, permitindo sua construção e
adaptação em qualquer versão de Linux ou outro sistema.
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5

TESTES DE CONFORMIDADE E FUNCIONAL

Neste capítulo serão apresentados os testes desenvolvidos para validar o
conceito teórico estabelecido neste trabalho. Para esta finalidade a arquitetura foi
desenvolvida sobre o sistema operacional Linux com a alteração do seu núcleo e
atualização de um conjunto de utilitários para aplicação dos conceitos de segurança
definidos pelo LIPSEC.

5.1

CONSTRUÇÃO DA ARQUITETURA

Para a construção da arquitetura, o núcleo do sistema operacional Linux
foi alterado para incorporar um módulo de segurança responsável pela criação,
manutenção e seleção das políticas e associações de segurança em conformidade
com o modelo LIPSEC definido no capítulo quatro. O Linux foi escolhido porque
possui arquitetura aberta e código fonte disponível para alteração. A versão do
núcleo deve ser a 2.6.18 ou superior para suportar o desenvolvimento de módulos
de segurança. Para viabilizar a criação dos módulos de segurança a comunidade de
desenvolvimento do sistema Linux criou a arquitetura LSM que prevê o uso de
ganchos (hooks) para estender o sistema operacional e criar serviços específicos de
controle de acesso (WRIGHT et al., 2002), (JAEGER, T., 2005) e (JAEGER, TRENT
et al., 2006). Utilizando este recurso foi possível construir e integrar um módulo de
segurança independente com as novas funcionalidades que a arquitetura proposta
no capítulo quatro demanda.
O LIPSEC atua somente nos "ganchos" disponíveis no módulo de
processamento das políticas e associações de segurança IPSec. Na figura 20,
podem-se ver especificamente quais ganchos foram usados. As novas funções de
controle de acesso criadas enviam mensagem aos arquivos de log do sistema para
depuração e indicam quando e com quais parâmetros os "ganchos" foram
chamados.
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Alem da criação do módulo, foi necessário alterar a interface da função do
núcleo usada na criação dos fluxos para que as aplicações possam interagir com a
camada de rede, indicando o nível de sensibilidade do fluxo a ser criado. O utilitário
“setkey” foi usado para criar políticas e associações de segurança. O núcleo do
Linux fornece, nativamente, os recursos necessários para a criação de rótulos de
segurança, porém é o LIPSEC o módulo responsável por dar o tratamento adequado
aos rótulos e à informação rotulada.

Figura 19 Hooks de atuação do LIPSEC
Adaptado de: (JAEGER, TRENT et al., 2006)

Como o processamento IPSec está construído sobre o conceito de
sockets, os "ganchos" LSM permitem apenas criar módulos de segurança de acesso
a sockets. Para viabilizar o aproveitamento do conjunto padrão de "ganchos"
definidos pela arquitetura LSM, as rotinas de envio e recepção foram adaptadas
para copiar o rótulo de segurança do fluxo, em que se fundamenta a arquitetura
LIPSEC, para o rótulo de segurança do socket. Esta alteração só é aplicada às
mensagens processadas cujo campo Flow Label é diferente de zero e que possuam
rótulos de segurança LIPSEC associados. As mensagens que não transportam fluxo
LIPSEC são processadas da forma convencional.
A compilação do módulo foi realizada na distribuição Linux SLACKWARE
13.0, com a versão do núcleo 2.6.29. A distribuição SLACKWARE foi escolhida por
ter como característica principal o uso do núcleo do sistema operacional original,
sem incluir alterações específicas. Por questões de segurança, a comunidade
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mantenedora do Linux definiu que a partir da versão do núcleo 2.6.24 (“Linux 2 6 24
- Linux Kernel Newbies”, 2008), a interface de acesso aos módulos LSM passam a
ser estáticas impedindo que os mesmos sejam carregados dinamicamente. Esta
alteração obriga a execução do processo de compilação após cada alteração do
programa fonte do módulo LIPSEC.

5.2

AMBIENTE

Para validar a arquitetura desenvolvida, uma série de testes de
conformidade e funcionais foram aplicados e seus resultados analisados. Estes
testes foram executados em duas máquinas virtuais, sobre um sistema hospedeiro
instalado em um computador portátil. As principais características do hospedeiro são
listadas na tabela 6. Foi utilizado o software Hypervisor VMware Player fornecido
gratuitamente pela VMware, Inc. Outros softwares de virtualização podem ser
usados desde que atenda aos seguintes requisitos:


Permitir a criação de uma conexão serial entre as máquinas
virtuais, recurso necessário para a automação do teste de
conformidade que será apresentado neste capítulo;



Permitir a instalação de máquinas virtuais com os sistemas
operacionais FreeBSD e SLACKWARE;



Permitir a criação de rede virtual segregada.

Tabela 6: Configuração do Ambiente de teste - Hospedeiro

Processador

Intel Core i5

Velocidade Clock

2,4GH

Memória RAM

6 GB

Sistema Operacional

Windows 7 Home Premium

Unidade de Disco

465 GB

Software Hypervisor

VMware Player 3.1.4
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5.3

TESTES DE CONFORMIDADE

Para o teste de conformidade foi construída uma rede Ethernet composta
por duas máquinas virtuais, emulando um processador i386 com 512MB de
memória, 8GB de disco, placa de rede Ethernet. O desenho do Laboratório de
Conformidade é mostrado na figura 21. Suas placas Ethernet virtuais são
conectadas formando uma rede segregada para trânsito dos pacotes de teste,
evitando tratar pacotes provenientes da rede principal do hospedeiro da
virtualização.
Uma segunda rede ponto a ponto é formada pela conexão das portas
seriais das máquinas virtuais. Por esta rede trafegam os comandos de configuração
para máquina em teste, permitindo sua automação.

Linha serial RS232

Máquina
de teste

Máquina
em teste

Ethernet

Figura 20: Configuração da Rede de teste de conformidade.

As ferramentas adotadas nos testes de conformidade são disponibilizadas
com código fonte aberto e usadas para obtenção do selo do programa de teste de
conformidade IPv6 Ready. Elas foram criadas pelo IPv6 Forum para aumentar a
confiança do usuário e atestar que o IPv6 está pronto para uso (IPv6 Ready Logo
Committee, 2009). Na tabela 7 há a configuração do equipamento de teste usado
para executar a ferramenta de teste.
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Tabela 7: Configuração do Ambiente de teste – equipamento de teste

Processador

I386

Memória RAM

512 MB

Unidade de Disco

8 GB

Sistema Operacional

FreBSD 6.3

Ferramenta de testes

V6eval versão 3.01

Scripts de testes

CT-2.1.2

Este teste teve como alvo verificar se os requisitos de compatibilidade
com o padrão IPSec estão sendo atendidos pela arquitetura. Para obter as
evidências, os testes foram executados em duas etapas com duas máquinas virtuais
distintas como equipamento em teste:


Com o núcleo original para gerar uma medição de controle



Com o núcleo alterado pelo suporte a extensão LIPSEC.

5.3.1 Resultado dos testes de conformidade

Durante a avaliação de conformidade foram observadas algumas
interrupções na execução dos testes e a necessidade de refazer o procedimento a
partir do início, pois a ferramenta não suporta a retomada a partir de um ponto
determinado. Identificou-se que a interrupção era provocada por perda de
sincronismo na comunicação serial, corrigida com a redução da velocidade de
comunicação desta porta.
Outra ocorrência foi um erro do qual o Linux não conseguiu se recuperar
de modo seguro (Kernel panic). O erro ocorria na remoção de uma política ou
associação de segurança. Verificou-se que o Linux aciona a rotina de liberação do
rótulo de segurança mesmo que o rótulo não tenha sido criado anteriormente. Como
para o teste de conformidade diversas políticas e associações de segurança sem
rótulo são criadas e removidas das bases, o teste era sempre interrompido. A
solução foi incluir um desvio na rotina de liberação do rótulo do módulo LIPSEC que
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impede que um rótulo não alocado seja liberado, deixando de causar o erro e
permitindo a continuidade dos testes.
A tabela 8 resume os procedimentos realizados e os respectivos
resultados.
Tabela 8: Testes de conformidade executados.

Total de
Especificação

Slackware

Slackware c/

Original

LIPSEC

Testes
executados

Satisf.

Insat.

Satisf.

Insat.

IPv6

51

51

0

51

0

ICMPv6

21

21

0

21

0

IPSec em IPv6 (ICMP)

125

123

2

125

2

IPSec em IPv6 (UDP)

97

90

7

90

7

Total

294

285

9

285

9

Analisando-se os resultados insatisfatórios, verifica-se que ocorreram
tanto no núcleo original quanto no núcleo com a extensão LIPSEC. Conclui-se que
os problemas são nativos do Linux. Os resultados insatisfatórios foram:


Incapacidade de o sistema identificar alteração no cabeçalho de
opção de destino se o cabeçalho AH tiver tratamento prévio;



Incapacidade de o sistema reconhecer duas associações de
segurança distintas, uma para o protocolo de autenticação e outra
para o protocolo de cifragem, ambas com a mesma SPI;



Erro no processamento da saída de pacotes sem caracteres de
alinhamento e se ocorrer uma combinação do algoritmo nulo para
processamento da criptografia e do protocolo HMAC-MD5 para
processamento da assinatura;



As outras seis inconsistências ocorreram em virtude da não
geração de pacotes se uma política é criada com um argumento de
ausência de política (policy = none).
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Como se pode observar, somente a segunda inconsistência tem relação
com o processamento da busca de associação de segurança que sofreu alteração
nesta prova de conceito. Na RFC 4301 (KENT; SEO, 2005) a identificação de uma
AS unicast utilizando uma chave composta pelo protocolo e SPI é opcional. A
comunidade que desenvolve o Linux não incluiu esta implementação no sistema
operacional. Pode-se observar que o apontamento no teste não consite em um erro
e sim de uma interpretação divergente entre a comunidade Linux, na qual se baseia
o LIPSEC, e a comunidade que desenvolve a ferramenta TAHI.
Como 97% dos testes foram satisfatórios e as inconsistências não têm
influencia direta com o processamento proposto pelo LIPSEC chega-se a conclusão
que os testes atenderam os objetivos e a arquitetura proposta esta em conformidade
com os padrões IPv6 e IPSec.

5.4

TESTES FUNCIONAIS

Para o teste funcional da arquitetura foram desenvolvidas três aplicações
com suporte ao IPv6 que buscou cobrir os principais protocolos da pilha TCP/IP e
que poderão se beneficiar dos serviços de segurança baseado em LIPSEC.
Os objetivos dos testes funcionais são:


Verificar se, ao processar a política IPSec, o módulo desenvolvido
chaveia o fluxo para a associação de segurança que corresponda
à política solicitada pela aplicação, identificada pelo rótulo de
segurança associado.



Observar se o tratamento IPSec interfere com uma aplicação e/ou
sistema que não utilize a extensão proposta neste trabalho.



Examinar o impacto do uso desta arquitetura de segurança.

O laboratório de testes funcionais é mostrado na figura 22. Para diminuir a
interferência nos testes, o sistema operacional Linux deve ser configurado com os
filtros de segurança (firewall) desabilitados.
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Figura 21: Configuração da Rede de teste funcional.

5.4.1 Estratégia de teste

Para testar o protocolo ICMP para IPv6 foi usado o comando ping6, o
utilitário usado pelo Linux para testar a conectividade entre equipamentos. Para os
testes com LIPSEC, o comando foi alterado para incluir a identificação de níveis de
segurança na opção que classifica os fluxos de mensagens de solicitação de eco
(echo request). Com esta alteração, o nível de segurança atribuído ao fluxo é igual
ao resto da divisão do valor atribuído para o campo Flow Label pela constante “oito”
(nível = resto( Flow Label / 8 )).
Os testes consideraram a configuração da tabela 9 onde se verificam os
níveis de segurança LIPSEC definidos, índices correspondentes às associações de
segurança e o algoritmo adotado. Para os testes que validam a configuração
convencional IPSec (sem classificação em níveis), foram adotadas as configurações
descritas pelo nível de segurança zero que, assim como o nível 3, representa o
algoritmo mais seguro, que atende aos fluxos de maior sensibilidade, conforme
recomendação de melhores práticas.
O protocolo ICMP foi selecionado para verificar a interoperabilidade entre
um sistema com LIPSEC e outro desprovido deste módulo. Aplica-se o programa
ping6, um utilitário nativo e conhecido do SLACKWARE que confere credibilidade
aos resultados do teste.
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Tabela 9: Configuração LIPSEC usada para os testes funcionais.

Sensibilidade

Nível
LIPSEC

AH
Algoritmo

ESP
SPI

Algoritmo

In Out

SPI
In

Out

Alta

3

MD5

230 330 3DES

231 331

Média

2

MD5

220 320 DES

221 321

Baixa

1

MD5

210 310 Null

211 311

Não Classificada

0

MD5

200 300 3DES

201 301

Os testes funcionais foram executados em três configurações de software
diferentes. Na primeira, as máquinas portavam núcleos com capacidade de
processamento LIPSEC e executou-se, em ambas, a aplicação ping6 nativa. O alvo
deste teste foi verificar o impacto das alterações propostas sobre as aplicações
legadas.
Numa segunda, as máquinas portavam o núcleo com LIPSEC e o utilitário
ping6 alterado para explorar o modelo desenvolvido no âmbito deste trabalho. Os
testes foram executados em dois cenários diferentes:
I.

Com as configurações das políticas e das associações de
segurança alteradas para atender os múltiplos níveis de segurança
definidos na tabela 9.

II.

Usando a configuração convencional sem rótulos de segurança.

O alvo deste teste foi avaliar os impactos do uso da nova arquitetura
usando tanto a abordagem convencional de configuração IPSec quanto a nova
abordagem usando a extensão prevista no LIPSEC. Foram analisados aspectos tais
como concorrência e fragmentação.
A terceira e ultima configuração de software teve como objetivo avaliar a
interoperabilidade. Em uma máquina foi instalado o Linux com LIPSEC e a
aplicações com suporte a rótulos de segurança enquanto na outra foram mantidos o
núcleo do sistema operacional original e as aplicações cliente e servidora nativas.
Os seguintes cenários foram considerados:
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I.

Os dois hospedeiros com políticas convencionais;

II.

Somente o hospedeiro com LIPSEC com política multi nível;

Nos testes não foi avaliado desempenho, pois a otimização de módulos
está fora do escopo da prova de conceito.

Tabela 10: Resumo das configurações de software para os testes funcionais.

Ambiente

Host 1
S.O.

Host 2

Aplicação

S.O.

Aplicação

Configuração 1

LIPSEC

Nativa

LIPSEC

Nativa

Configuração 2

LIPSEC

LIPSEC

LIPSEC

LIPSEC

Configuração 3

LIPSEC

LIPSEC

Original

Nativa

Para completar as ferramentas utilizadas nos testes funcionais, duas
aplicações cliente-servidor foram desenvolvidas.
A primeira, que retorna a mensagem recebida com os caracteres
convertidos para maiúscula, opera com o protocolo de transporte UDP. O servidor
desta aplicação responde com um fluxo de retorno com o mesmo Flow Label e rótulo
de segurança do pacote recebido do cliente.
A segunda, que realiza a mesma operação, opera com o protocolo TCP.
Nesta aplicação um cliente envia uma mensagem fixa e o servidor ecoa a mesma
mensagem, porém, a mensagem de retorno enviada sempre forma um fluxo com
nível de segurança três.
O objetivo destes testes foi verificar o comportamento do LIPSEC com os
dois principais protocolos da camada de transporte. As aplicações UDP e TCP foram
executadas exclusivamente no Ambiente de Configuração 2, ver tabela 10, utilizando
a configuração de segurança apresentada na tabela 9.

5.4.2 Resultados dos testes funcionais

Nesta seção serão apresentados os resultados e avaliação dos testes
funcionais.
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5.4.2.1 Uso de aplicações IPSec convencionais (nativas)

A arquitetura LIPSEC permite que as políticas e associações de
segurança IPSec sejam configuradas com ou sem rótulos de segurança. O utilitário
setkey e o sistema operacional Linux estão preparados para a manutenção de
rótulos de segurança. Para configurar uma política ou uma associação de segurança
deve-se incluir a opção “–ctx doi alg str” na linha de comando para criar um rótulo
de controle de acesso, interpretado por um módulo LSM. A sintaxe para uso de um
módulo LIPSEC deve ser:


doi –

O domínio de interpretação é valorizado com "um" (1) para

indicar se tratar de um módulo LSM;


alg - Indica o algoritmo usado para processar o rótulo. O valor 63
em hexadecimal representa o algoritmo implementado pela
arquitetura LIPSEC;



str - mnemônico do rótulo interpretado pelo módulo de segurança.
Para LIPSEC este campo deve conter o nível de sensibilidade que
a política ou associação de segurança fornecem;

Na figura 23, uma tela com mensagens do sistema indica a execução do
comando de criação dos rótulos LIPSEC. Esta função é chamada pelos "ganchos"
de configuração das políticas e ASs e corresponde a configuração apresentada na
tabela 9. Para cada nível associado ao valor da variável STR são efetuadas sete
chamadas ao módulo LIPSEC que corresponde à criação das quatro ASs, sendo
duas para autenticação (entrada e saída) e duas para cifragem (entrada e saída), e
a criação das três políticas (entrada, saída e encaminhamento).

91

Figura 22: Configuração dos rótulos de segurança LIPSEC para o teste funcional.

Quando a opção “-ctx” do comando setkey é omitida uma política ou
associação de segurança convencional IPSec é criada e o módulo LIPSEC não é
chamado. Na figura 24 vê-se o resultado da execução referente à liberação dos
rótulos de segurança das políticas e das ASs previamente configuradas para
LIPSEC e à reconfiguração das mesmas para IPSec convencional. Pode-se
identificar os níveis dos rótulos pela variável SID (security id). Nota-se que o módulo
é chamado para liberar políticas e ASs rotuladas, porém não ocorrem as chamadas
para a criação das políticas e das ASs convencionais (sem rótulo).
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Figura 23: Liberação dos rótulos de segurança LIPSEC.

Para validar o funcionamento do LIPSEC usando uma aplicação original
que não preveja rótulos de segurança foi criado um cenário onde as máquinas foram
configuradas com políticas convencionais (sem rótulo) e adotado programa ping6
sem a instrumentação LIPSEC. Na figura 25 há uma imagem da tela do monitor de
rede com os pacotes de envio (mensagem 23) e recepção (mensagem 24).
Expandindo a mensagem 23, observa-se que o pacote tem o campo flowlabel
zerado, indicando que não foi criado um fluxo pela aplicação. Todos os pacotes são
processados pelo par de ASs identificados pelo campo SPI, configurados
anteriormente. Conclui-se que uma aplicação legada comporta-se como esperado
quando executada sobre um núcleo com a extensão LIPSEC e uma configuração
IPSec convencional.
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Figura 24: Pacote gerado por uma aplicação legada em núcleo com LIPSEC.

Ainda usando a aplicação nativa ping6 (que não prevê o uso de rótulos
de segurança) foi criado um cenário onde as máquinas foram configuradas com
políticas apresentadas na tabela 9 (com rótulos LIPSEC). Na figura 26, a imagem da
tela do monitor de rede mostra os pacotes de envio (mensagem 3) e recepção
(mensagem 4). Ao expandir o pacote de solicitação de eco observa-se que o campo
flowlabel está zerado, indicando que não foi criado um fluxo pela aplicação.
Analisando os valores assumidos pela variável SPI, verifica-se que os pacotes foram
processados pelo par de ASs que correspondem ao nível de segurança zero. O uso
do nível zero para processamento IPSec indica que a aplicação não classificou o
fluxo, o que era de se esperar de uma aplicação nativa em um núcleo com LIPSEC.
Outro detalhe, a mensagem de solicitação de vizinhança (Neighbor
Solicitation) é transmitida em claro por ser enviada para um endereço multicast sem
uma configuração especifica de política de segurança. Já a resposta (Neighbor
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Advertisement Message) é processada pela política LIPSEC como categoria não
classificada (nível zero), por se tratar de uma mensagem unicast.

Figura 25: Pacote gerado por uma aplicação legada em política multinível.

Com os resultados deste teste e os do anterior, conclui-se que uma
aplicação convencional permanece plenamente operacional e com comportamento
inalterado num sistema LIPSEC, tanto usando configurações de políticas com
múltiplos níveis, como usando uma configuração IPSec convencional (sem rótulos).
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5.4.2.2 Uso de aplicações LIPSEC

Os ensaios apresentados neste tópico foram realizados com dois
hospedeiros munidos de sistema operacional implementado segundo a arquitetura
LIPSEC e executou-se a aplicação ping6 modificada, tendo como opção criar fluxos
de dados com múltiplos níveis de segurança.

Figura 26: Fluxo LIPSEC com segurança não classificada.

O primeiro teste considerou um cenário onde as configurações das
políticas e das associações de segurança preveem os níveis definidos na tabela 9.
Na figura 27 tem-se a mensagem que corresponde ao envio de um pacote com nível
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de segurança não classificada (nível zero). A diferença entre este teste e o teste da
aplicação legada é que o fluxo pode ser identificado por um flowlabel não zero.
Na figura 28, contornados por retângulos, vê-se mensagens resultantes
do processamento dos demais níveis configurados. O nível pode ser confirmado
confrontando-se o valor do campo SPI da mensagem com os valores da tabela 9.

Figura 27: Fluxo LIPSEC com os diversos níveis de segurança.

Na figura 29, é apresentado o trecho do arquivo de log com chamadas ao
módulo LIPSEC pelo "gancho" que processa a busca da política. No processamento
do IPSec, o rótulo de segurança é recuperado e o módulo LIPSEC é chamado para
cada política encontrada na base SPD que atenda ao seletor da mensagem.
No primeiro retângulo há a busca da política que atende ao pacote
pertencente a um fluxo com sensibilidade nível três, e que pode ser identificado pelo
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valor do parâmetro SK_SID. Pode-se verificar que quatro políticas com diferentes
níveis foram encontradas na base SPD pelo conteúdo do parâmetro CTX_SID,
porém o módulo somente liberou o acesso àquela cujo rótulo coincide com o rótulo
do fluxo, retornando OK. Para as demais chamadas o retorno foi ESRCH, indicando
que não foi encontrada uma política que atenda a sensibilidade do fluxo e uma nova
política deve ser procurada.
O conjunto de mensagens do primeiro retângulo representa uma busca
bem sucedida de uma política que atende o nível de sensibilidade três. O segundo
retângulo representa uma situação em que nenhuma política configurada na base
SPD satisfaz a sensibilidade do fluxo, que neste caso é quatro. Neste caso o
processamento IPSec descarta esta mensagem.

Figura 28: Procura da política LIPSEC.

Para determinar se alterações no núcleo do Linux para implementação da
arquitetura LIPSEC não interferiram na capacidade de tratar concorrência no
processamento de vários sockets simultâneos, foi executado um teste onde quatro
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instâncias do console foram abertas e cada uma executou o comando ping6 com
rótulos de segurança distintos. Na figura 30 podem-se observar mensagens trocadas
pelas quatro instâncias simultâneas sem interferência entre aplicações e sockets.
Pelo valor da SPI pode-se identificar o nível de segurança do fluxo proveniente de
cada instância distinta.
Outro

aspecto funcional considerado

relevante

na

avaliação

do

funcionamento da arquitetura LIPSEC foi à fragmentação dos pacotes. Em IPv6 esta
fragmentação ocorre somente no nó de origem e não mais nos roteadores.

Figura 29: Resultado do teste de concorrência.

Para verificar se os fluxos LIPSEC com tamanho acima do MTU estão
sendo fragmentados no nó e remontados no nó destino corretamente, foi transmitido
um pacote com tamanho de 10.000 bytes. Na figura 31 vê-se a imagem da tela do
monitor de rede com o resultado. Nos pacotes numerados entre um e sete tem-se a
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solicitação de eco (echo request) fragmentada. O Flow Label, indica tratar-se de um
único fluxo e o SPI do primeiro fragmento mostra o nível de sensibilidade. Os
pacotes numerados entre oito e quatorze representam a resposta à solicitação de
eco.

Figura 30: Resultado do teste de fragmentação.

O próximo teste considerou um cenário onde foram usadas configurações
das políticas e das associações de segurança convencionais (sem rótulo).
Observou-se, na figura 32, que a aplicação continuou a criar fluxos e classifica-las
em níveis, porém, as políticas IPSec configuradas não estão classificadas em níveis
e todos os fluxos criados foram processados com as políticas genéricas. Esta
flexibilidade presente na arquitetura LIPSEC, permite que uma aplicação preparada
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para tratar múltiplos níveis de segurança pode ser executada sem necessidade de
alteração numa rede com configuração de segurança IPSec convencional.
No pacote de numero vinte um explodido, pode-se ver que o fluxo
identificado pelo flowlabel = “0xb”, classificado pelo programa ping6 com o nível de
sensibilidade três, sendo processado pela associação de segurança índice 201 que
neste cenário corresponde a uma política IPSec convencional.

Figura 31: Fluxo LIPSEC tratado por política IPSec convencional .

Com a execução dos testes documentados neste item conclui-se que a
implementação de referencia desenvolvida, mostrou-se plenamente funcional e
atende as especificações definidas no capítulo quatro deste trabalho.
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5.4.2.3 Interoperabilidade

A interoperabilidade com sistemas tendo o suporte à IPSec habilitado foi
largamente exercitada nos testes de conformidade. Todos os testes presentes na
massa de teste de conformidade foram executados a partir de um sistema
executando IPSec convencional para um sistema com a extensão LIPSEC. Nesta
seção verificou-se o comportamento de uma aplicação que classifica fluxos LIPSEC
na troca de mensagens com um sistema com IPSec original.
Em um primeiro cenário os dois hospedeiros foram configurados com
políticas IPSec convencionais. A aplicação gerou vários fluxos, com todos os níveis
de segurança previstos para a arquitetura. Porém, como foi configurada somente
uma política mais genérica que a política rotulada LIPSEC, todos os fluxos adotaram
esta política. Analisando a figura 33, tem-se as mensagens trocadas e, no detalhe,
uma mensagem com Flow Label = “0xa”, nível de sensibilidade dois, sendo
transmitido por uma associação de segurança criada sem o rótulo.
O cenário demonstra que mesmo um sistema operacional com a extensão
LIPSEC executando uma aplicação que prevê múltiplos níveis pode ser configurada
para conviver em ambientes com sistemas e aplicações convencionais.
Como exemplo, um cliente FTP que classifique fluxos conforme a
arquitetura LIPSEC é capaz de trocar mensagens com um servidor LIPSEC e um
servidor IPSec convencional. Basta que o administrador de rede configure um par de
políticas convencionais com o maior nível LIPSEC, na troca de mensagens com o
servidor FTP convencional e configure um conjunto de políticas de múltiplos níveis
para troca de dados com um servidor FTP LIPSEC.
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Figura 32: Interoperabilidade usando uma política IPSec convencional.

Em um segundo cenário de interoperabilidade o hospedeiro LIPSEC é
configurado com os quatro níveis de segurança previstos na tabela 9. No hospedeiro
Linux padrão é mantido na tabela somente a configuração zero, sem o rótulo de
segurança. Pode-se verificar pelo SPI, na figura 34, que todas as mensagens foram
processadas e enviadas com a classificação correta, porém nem todas foram
processadas pelo sistema sem LIPSEC, sendo descartadas no destino.
Este comportamento só é verificado porque o teste simula associação de
segurança no modelo de chave pré-compartilhada onde não é estabelecida qualquer
comunicação entre os servidores para geração das associações de segurança. Por
este motivo esta configuração não é recomendada e sua execução pelo
administrador de rede, acarreta possível perda de pacotes.
Embora não seja objetivo de este trabalho evoluir o protocolo de troca de
chaves para gerar um feixe de associações de segurança na arquitetura LIPSEC,
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observa-se que este desdobramento deverá ser considerado em trabalhos futuros
para evitar a perda de dados.

Figura 33: Interoperabilidade usando uma política LIPSEC.

5.4.2.4 Resultado dos testes TCP e UDP

Nos testes das aplicações TCP e UDP, os dois hospedeiros executavam
sistemas operacionais com a extensão LIPSEC e as politicas apresentadas na
tabela 9 foram configuradas.
Uma aplicação utilizando UDP não estabelece conexão permitindo que os
pacotes sejam agrupados em fluxo no momento da transmissão dos dados, já com a
devida classificação de segurança. A figura 35 exibe a tela do monitor de rede com
os pacotes resultantes da execução da aplicação cliente/servidora criada para o
teste UDP. Nas mensagens trocadas todos os níveis configurados foram testados.
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Figura 34: Comunicação UDP com LIPSEC.

A diferença da aplicação em TCP é que não se cria um fluxo para cada
socket do servidor que estabelece a conexão (handshake), seu processamento é
interno à pilha e não está acessivel para a aplicação. O protocolo de
estabelecimento da conexão (handshake) ocorre sempre com o nível de segurança
zero (não classificado). A classificação da sensibilidade dos fluxos pela aplicação
somente ocorre a partir da criação do socket de dados pelo núcleo do sistema
operacional quando o controle é devolvido à aplicação. Como pode ser visto na
figura 36 o pacote que estabelece a conexão, trafega como não classificado nivel de
sensibilidade zero. Trata-se de mais um ponto importante na escolha do algoritmo
criptográfico usado para configurar o nível zero (fluxo não classificado) em aplicação
que use o protocolo TCP. As mensagens estão agrupadas conforme o nível de
sensibilidade do fluxo de envio pelo cliente.
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Figura 35: Comunicação TCP com LIPSEC.

Durante os teste com TCP verificou-se não ser possivel criar fluxo com
nível de segurança diferente de zero na aplicação servidora devido à presença de
um acelerador que não considera a possibilidade de alterar a política IPSec após o
estabelecimento da conexão. O acelerador foi removido para permitir a execução
dos testes com TCP.

5.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS TESTES

Neste capítulo verificou-se por meio de testes de conformidade que o
LIPSEC é plenamente aderente aos protocolos definidos nas normas IPv6 e IPSec.
Foram também apresentados três aplicativos, construídos com base nos conceitos
da arquitetura e comprovada sua plena funcionalidade em aplicações desenvolvidas
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com suporte aos principais protocolos da pilha TCP/IP (ICMP, UDP e TCP). Também
foram verificados, com sucesso, alguns cenários onde aplicações nativas convivem
com aplicações e sistemas operacionais com extensão LIPSEC.
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6

CONCLUSÃO

Os protocolos de segurança orientados à proteção do tráfego em redes
de computadores permitem a uma aplicação configurar um único nível de segurança
para processar pacotes de um serviço. As boas práticas de configuração de serviços
de segurança remetem à adoção do algoritmo de proteção mais robusto, ou seja,
aquele que oferece segurança adequada para o dado mais sensível trocado pela
aplicação. Por serem mais robustos estes algoritmos normalmente consomem mais
recurso da rede para serem processados. A aplicação deve trocar todas as
mensagens com base nesta única configuração de segurança ou transmitir sua
informação em claro. O uso de uma Política de proteção genérica pode inserir
processamento extra e desnecessário aos pacotes ou colocar em risco a segurança
de um sistema pelo uso de um algoritmo de menor custo, mesmo que menos
robusto.
Neste contexto, surge a necessidade de tornar mais eficiente o tráfego e o
tratamento de pacotes que transportam conteúdo sensível. O LIPSEC é uma
extensão da arquitetura de segurança IP,

para tornar mais eficiente o

desenvolvimento de aplicações que necessitem gerenciar e alterar o nível de
segurança em tempo de execução.
Promovendo a rotulagem de fluxos, com o uso do campo Flow Label,
introduzido na versão seis do protocolo IP (IPv6), o LIPSEC cria mecanismos para
uma aplicação gerar fluxos de dados e classifica-los em níveis diferenciados de
sensibilidade de acordo com necessidade de segurança. Os fluxos são identificados
por rótulos de segurança implícitos, atribuídos pela aplicação ao processar o IPSec,
podendo selecionar uma entre oito políticas diferentes para proteger o pacote.
Pelo estudo dos algoritmos criptográficos utilizados pelo IPSec e a
formulação de uma configuração da política adequada, é possível agregar os níveis
de segurança LIPSEC como parâmetro para implementar o conceito de qualidade de
serviço de segurança (QoSS).
O LIPSEC suporta a convivência de sistemas, arquiteturas, aplicações e
sistemas legados, garantindo a compatibilidade com os padrões IPSec e IPv6. Com
mínima alteração das configurações de política IPSec é possível implantar o LIPSEC
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em varias topologias de rede com suporte a múltiplos níveis, interoperando com
sistemas que se mantém fiel à política convencional. A extensão LIPSEC pode ser
adotada por aplicações que utilizem os principais protocolos da pilha TCP/IP sendo
testado com TCP, UDP e ICMP.
Percebe-se a relevância do tema pelas múltiplas tentativas de encontrar
mecanismos endereçando a criação de aplicações que gerenciam e alteram o nível
de segurança em tempo de execução. O levantamento do estado da arte (capítulo 3)
expõe essa incessante busca, mas, diferentemente daquelas abordagens, o LIPSEC
não necessita execução em modo privilegiado, pois não altera a base de políticas
(SPD). As políticas são estabelecidas pelo administrador de rede em tempo de
configuração desta rede e o LIPSEC opta pela mais apropriada, em tempo de
execução, segundo critérios implementados em tempo de desenvolvimento, de
maneira clara e transparente para o usuário.

6.1

DIFICULDADES

Uma das principais dificuldades encontrados no desenvolvimento do
trabalho foi realizar as alterações no núcleo do Linux para a construção do módulo
LIPSEC. A descrição do processamento IP no núcleo do sistema operacional,
principalmente quando usado o protocolo IPv6 e a criação de fluxos usando o campo
Flow Label é escassa e dispersa. A solução adotada foi à realização de engenharia
reversa e inclusão de mensagens em pontos estratégicos do código. Como o código
do núcleo é organizado e modular o trabalho ficou reduzido em identificar e estudar
apenas os módulos que estão envolvidos no processamento IPv6 e IPSec. O
resultado deste trabalho encontra-se documentado na descrição do modelo do
módulo LIPSEC definido no capítulo 4.
No teste de conformidade foi usado a ferramenta v6eval que deve ser
executada em sistema operacional FreeBSD. Esta ferramenta possui uma facilidade
de automação dos testes que não funciona em versões mais atuais do FreeBSD e
não é mais suportada pelo desenvolvedor. Na documentação da ferramenta não
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está clara esta limitação o que demandou tempo para identificação do problema. A
solução encontrada foi executar a ferramenta na versão 6.3 do FreeBSD.

6.2

LIMITAÇÕES

Para permitir a identificação dos rótulos de segurança a interface de
criação dos fluxos IPv6 foi alterada perdendo a aderência com aplicações que
eventualmente utilizem esta interface.
Como não está prevista a criação de fluxos durante o estabelecimento de
uma conexão TCP não é possível, para uma aplicação, definir o nível de segurança
LIPSEC neste estado da conexão. A troca de dados para estabelecimento da
conexão TCP será sempre processada considerando sempre o nível de segurança
zero (não classificado) do LIPSEC.
O uso da extensão LIPSEC não garante melhor desempenho da rede.
Somente

com

uma

adequada

configuração

do

conjunto

de

parâmetros

criptográficos, em conformidade com o modelo QoSS apresentado, será possível
obter um melhor aproveitamento dos recursos de rede disponíveis.

6.3

TRABALHOS FUTUROS

Alguns aspectos que podem gerar temas de trabalhos futuros foram
citados ao longo do texto entre eles:
I.

Os testes abordados nesta dissertação cobrem os aspectos
funcionais e de conformidade. Embora, em tese, um
mecanismo de QoSS deve proporcionar um ganho de
desempenho, não foram realizados testes para determinar
este ganho quando uma aplicação, utilizando dados reais,
passa a usar a extensão LIPSEC. Alguns estudos de caso
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com aplicações e dados reais poderão elucidar e quantizar
esse ganho, obtido pela adoção da arquitetura LIPSEC,
comparando o desempenho antes e depois do uso do
LIPSEC.
II.

Esta previsto no protocolo IPSec a possibilidade de
estabelecimento de um feixe de associações de segurança
com objetivos associados ao conceito de QoS porém não
foram

definidos

mecanismos

e

processos

para

sua

implementação. O desenvolvimento de uma extensão no
protocolo

de

troca

de

chaves

criptográficas

e

estabelecimento de associações de segurança considerando
os diversos níveis de segurança irão permitir o uso do
LIPSEC com chaves dinâmicas e não somente configurado
com chaves compartilhadas. Este recurso dará mais
flexibilidade ao LIPSEC permitindo seu uso em novos
cenários onde o uso de chaves dinâmicas é necessário.
III.

A

implementação

de

IPSec

do

Linux

prevê

alguns

aceleradores por socket, não funcionais para o modelo
proposto baseado em fluxos. Para funcionamento da prova
de

conceito

do

LIPSEC,

algums

aceleradores

foram

desabilitados e o código desenvolvido não prevê recursos de
otimização como a busca das políticas usando como
indexador o Flow Label ou a criação de cachês como
aceleradores.

O

estudo,

desenvolvimento

e

reestabelecimento de mecanismos aceleradores tornará o
uso do LIPSEC mais eficiente e permitirá uma comparação
mais assertiva com o IPSec convencional.
Pôde-se observar que a implementação de referencia do LIPSEC foi
desenvolvida somente em sistema operacional Linux para permitir seu uso em
outras plataformas será necessário o desenvolvimento deste módulo e a
compatibilização de uma interface para criação do rótulo de segurança explicito para
o fluxo IPv6, política e associação de segurança.
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GLOSSÁRIO
AH - Authentication Header é um dos dois protocolos de segurança definidos no
IPSec. Adiciona autenticação a um pacote IP.

AS - Associação de Segurança - em inglês, Security Association (SA). Um dos
componentes básicos da arquitetura do IPSec.

Autenticação - termo informalmente utilizado para se referir a uma combinação de
dois serviços de segurança: autenticação da origem dos dados e e integridade não
orientada a conexão;

Confidencialidade - serviço de segurança que protege os dados de acessos não
autorizados. No contexto IPSec, a utilização de ESP no modo túnel provê algum
nível de confidencialidade para o tráfego de dados;

Controle de Acesso - serviço de segurança que previne o uso não autorizado de um
recurso, incluindo-se o uso do recurso de uma forma não autorizada.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol é um protocolo de organização e
simplificação da administração de endereços IP de máquinas locais.

DNS - Domain Name System é um método de nomeação para o endereçamento IP.

ESP - Encapsulating Security Payload é um dos dois protocolos de segurança
definidos no IPSec. Adiciona autenticação e confidencialidade a um pacote IP.

Firewall - módulo de filtragem localizado em uma máquina de gateway que examina
todo o tráfego de entrada e saída para determinar se ele pode ser encaminhado
para o seu destino.
FTP – File Transfer Protocol é um protocolo aplicativo que utiliza os protocolos
TCP/IP da Internet, sendo a maneira mais simples de trocar arquivos entre
computadores na Internet.

123
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol é um conjunto de regras para permuta de
arquivos (texto, imagens gráficas, som, vídeo e outros arquivos multimídia) na World
Wide Web.
HTTPS – Secure Hyper Text Transfer Protocol é o protocolo desenvolvido pela
Netscape e acoplado ao navegador. Cifra e decifra solicitações e retornos de
páginas retornadas pelo servidor web.

ICMP - Internet Control Message Protocol é o protocolo que usa datagramas para
relatar erros na transmissão entre o hospedeiro e o gateway.

Integridade - serviço de segurança que assegura que quaisquer modificações nos
dados sejam detectadas. Há dois tipos de integridade: a não orientada a conexão e
a anti-replay;
IPv4 – Internet Protocol Version 4: Protocolo de Internet Versão 4. Ver “IPv6”.

IPv6 - IP version 6, ou ainda é a nova versão do protocolo IP desenvolvida para
suprir as deficiências de seu precursor, o IPv4, tais como, a adição de mecanismos
de segurança e qualidade de serviço, além do aumento do espaço de
endereçamento.

KeyNote é um simples e flexível sistema de gestão de relações de confiança,
desenhado para funcionar para uma variedade aplicações Internet. Fornece um
sistema único e padronizado para as políticas locais e credenciais.
LDAP – Lightweight Directory Access Protocol é um protocolo que permite a
localização: de organizações, de pessoas e de outros recursos, como arquivo e
dispositivo em uma rede sejam na Internet pública ou em uma intranet corporativa.

Linux - Nome derivado do nome do autor do núcleo deste sistema operacional, Linus
Torvalds. O Linux é hoje em dia um sistema operacional com todas as
características do Unix.
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LIPSEC - Um acrônimo que significa, Labeled IPSec. Uma extensão ao protocolo
IPSec que controla a segurança dos fluxos de dados, inserindo etiquetas de
segurança.

Middleware: é um termo geral que serve para mediar dois programas separados e
normalmente já existentes. Aplicações diferentes podem comunicar-se através do
serviço de mensagem, proporcionado por programas middleware.

NNTP - Network News Transfer Protocol é um protocolo da internet para grupos de
discussão da chamada usenet.

PGP - Pretty Good Privacy. Programa para a codificação de mensagens, inventado
por Philip Zimmerman. Uma mensagem enviada desta forma é indecifrável e só o
seu destinatário a pode decodificar.

POP3 - O protocolo POP3 é usado principalmente por software cliente de e-mail
para pegar as mensagens nas caixas de correio em um servidor de correio
compatível com o POP3.

Porta - porta é um número de 16 bits (a faixa permitida vai de 1 até 65535) usado
por protocolos da camada de transporte - os protocolos TCP e UDP. As portas são
usadas para endereçar aplicações (serviços) que são executadas em um
computador.

RFC - Request for Coments, documentos da IETF que especificam, padronizam e
informam os procedimentos e protocolos da Internet;

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol é usado na comunicação direta entre
servidores de correio para o envio de mensagens a partir do software cliente de email.

SNMP - Simple Network Management Protocol é um protocolo usado para monitorar
e controlar serviços e dispositivos de uma rede TCP/IP.
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Sockets - O nome da interface em Unix (originalmente, mas também já existente em
outras plataformas) que implementa os protocolos TCP/IP. Uma interface é um
conjunto de chamadas possíveis a bibliotecas que contém rotinas implementando
determinados objetivos; neste caso, comunicação em TCP/IP.
SSL - Secure Sockets Layer – SSL e TSL são protocolos criptográficos que provêem
comunicação segura na Internet para serviços como email (SMTP), navegação por
páginas (HTTP) e outros tipos de transferência de dados. Há algumas pequenas
diferenças entre o SSL 3.0 e o TLS 1.0, mas o protocolo permanece
substancialmente o mesmo.

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, conjunto de protocolos da
Internet;

TSL - Transport Layer Security - Ver SSL

UDP - User Datagram Protocol usa um tipo especial de pacote chamado datagrama.
Os datagramas não exigem resposta, eles são apenas de "mão única". Os
datagramas são normalmente usados para streaming media porque uma ocasional
perda de pacote não afetaria o produto final da transmissão.

VPN - Virtual Private Network envolve múltiplas redes locais com a habilidade de
compartilhar recursos através da Internet ao criar um túnel direto que faz a cifragem
e a decifragem em ambas as extremidades.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – ROTEIRO DE INSTALAÇÃO FERRAMENTA DE TESTE V6EVAL
TESTE DE CONFORMIDADE IPV6

Criando a nó de Teste

Abrir o VMware Sever Console
Selecionar Local host
Criar uma nova VM através da opção File->New->Virtual Machine...
Irá abir o Wizard para criação de uma nova VM
Clicar em avançar
Escolher a configuração típica
Selecionar o Gest operating system – Other - FreeBSD
Alterar o Nome da VM para FreeBSD.
Networking Conection = Custom -> VMnet5
Tamanho do disco = 8GB
Memória 256MB

Adicionar uma segunda interface serial para acesso aos relatórios de resultados pelo hospedeiro

Selecione Edit Virtual Machine setting -> Add... -> Ethernet Adapter



Bridge
Conenct at Power on

Incluir interface serial

Selecione Edit Virtual Machine setting -> Add... -> Serial Port






Serial Port Type => Output to named Pipe
Named Pipe => \\.\pipe\com_1
This end is the client
The other end is a virtual machine
Conenct at Power on

Concluir.

Instalar o FreeBsd 6.3

Selecione a VM criada (FreeBSD) e clique em Edit Virtual machine settings
Selecione CD-ROM
E Altere para Use ISO image
Seleciona a Imagem do CD de Instalação "6.3-RELEASE-i386-disc1.iso"
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Inicialize a VM e faça a intalação do Sistema com os componentes opcionais:
Servidor WEB Apache, browser lynx e o pacote de ports;
Configurar as placas de rede lnc0 com endereço fixo ( o endereço não é usado pois é usado
modo rawIP)
Configurar a placa rede com um endereço de rede valido para acesso a Internet na rede do
hospedeiro. No meu caso deixei como DHCP. (O acesso a Internet será necessário para instalação
do port v6eval e dependências)

Instalar o sistema a ser testado – No meu caso o Centos 5.3

Selecione a VM criada (FreeBSD) e clique em Edit Virtual machine settings
Selecione CD-ROM
E Altere para Use ISO image
Seleciona a Imagem do CD de Instalação "Centos_5.3.iso"
Execute uma instalação padrão com a interface gráfica.

Desabilitar os filtros de rede

Logar como root
No menu principal escolha: Sistema-> Administração -> Nível de Segurança e Firewall
Desabilite o Firewall e o Selinux para o modo permissivo
Clique em aplicar.

Voltando para a máquina FreeBSD, instalar o port v6eval versão 3.01

No console logar como root
Com o comando whereis verificar onde está o port da aplicação v6eval:

FreeBSD# whereis v6eval
v6eval: /usr/ports/net/v6eval

Vá para o diretório indicado e execute o comando:

FreeBSD# make install

Serão baixado, compilado e instalado a aplicação de teste v6eval e suas dependências: os módulos
PERL Expect, IO-Stty, IO-Tty e Digest-MD5.
A ferramenta é instalada no diretório /usr/local/v6eval.
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Serão criados os sub-diretórios bin,doc, include, etc e man sendo os principais:




bin com os scripts Perl executáveis;
doc, com a documentação de instalação e configuração de teste, e;
etc com as configurações do ambiente de teste.

Instalar o pacote de teste de conformidade ct-2.1.1

Và para um diretório de trabalho, pode ser o home que no caso do root é o /root.
Usando

“lynx”

baixar

o

pacote

com

os

scripts

de

teste

a

partir

do

link:

http://www.tahi.org/release/ct/ct-2.1.1.tar.gz
Este pacote tem uma versão consolidada de testes de conformidade. No site

www.tahi.org pode

ser encontrado outros pacotes de testes para diversos protocolos.

FreeBSD# lynx http://www.tahi.org/release/ct/ct-2.1.1.tar.gz

Confirmado o download do arquivo o mesmo será baixado para o diretório corrente.
Descomprimir e instalar o pacote de testes no diretório corrente.

FreeBSD# tar -xvzf ct-2.1.1.tar.gz

Será criado o diretório ct-2.1.1. Vá para este diretório e instale a aplicação:
FreeBSD# make
FreeBSD# make install

A massa de teste é criada no diretório /usr/local/v6eval/ct

Configurar o ambiente de teste manual

As configurações são armazenadas nos arquivos tn.def e nut.def localizados no diretório
/usr/local/v6eval/etc/. Neste diretório pode ser encontrado arquivos com exemplos de configuração
tn.def.sample e nut.def.sample.

Linhas vazias e começando com o caractere '#' são comentários.

Configuração do Tester Node (arquivo: tn.def). Para teste manual a maior parte destas configurações
não tem efeito, somente a configuração do LINK0 será efetivamente usada.

RemoteDevice cuad0
RemoteDebug 0
RemoteIntDebug 0
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RemoteLog

1

RemoteSpeed 0
RemoteLogout 0
RemoteMethod serial
Link0 lnc0

00:00:00:00:01:00

Configuração do Node Under Test (arquivo: nut.def).

System

manual

TargetName

CentOS5.3

HostName

NUT

Type

host

User

root

Password

"Password-do-root-no-nut”

# O endereço MAC deve ser o endereço da placa de rede no NUT.
Link0 eth0

00:00:00:00:01:00

Neste ponto, estamos prontos para execução dos testes manuais, onde qualquer configuração que
for necessária de ser realizada, será indicada no console da máquina de teste (TN), e deve ser
aplicada pelo usuário na máquina sob teste(NUT).

Execução dos testes

Execução de todos os testes:
FreeBSD# cd /usr/local/v6eval/ct
FreeBSD# make clean
FreeBSD# make test

Execução parcial dos teste, no exemplo será executado apenas os testes do IPSec:
FreeBSD# cd /usr/local/v6eval/ct/IPSec
FreeBSD# make clean
FreeBSD# make test

Para ver o resultado dos testes navegar como browser a partir do diretório de execução do teste.
FreeBSD# lynx index.html

Instalar o pacote de automação dos testes
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Và para um diretório de trabalho. Pode ser o home que no caso do root é o /root.
Usando

“lynx”

baixar

o

pacote

de

automação

a

partir

do

link:

http://www.tahi.org/release/v6eval/v6eval-remotes-3.0.tar.gz
FreeBSD# lynx http://www.tahi.org/release/v6eval/v6eval-remotes-3.0.tar.gz

Confirmado o download do arquivo o mesmo será baixado para o diretório corrente.
Descomprimir e instalar o pacote de testes no diretório corrente.

FreeBSD# tar -xvzf v6eval-remotes-3.0.tar.gz

Será criado o diretório v6eval-remotes-3.0.
Vá para este diretório. Existe um erro no Makefile. Edite-o mantendo apenas o arquivo COPYRIGHT
na linha DOCFILES, deletando os demais elementos.

Instale a aplicação:

FreeBSD# make
FreeBSD# make install

Os scripts de automação serão criados no diretório /root/v6eval-remotes-3.0/bin/remotes. Um diretório
para cada sistema operacional. Copie estes scripts para o diretório /usr/local/v6eval/bin.
FreeBSD# cp –R /root/v6eval-remotes-3.0/bin/remotes/* /usr/local/v6eval/bin

No arquivo /etc/rc.conf inclua esta linha:

devfs_system_ruleset="devfsrules_unhide_bpf"

No arquivo /etc/devfs.rules incluir estas linhas:
[devfsrules_unhide_bpf=1025]
add path 'bpf*' user root group wheel mode 0660 unhide

Configure a linha serial

FreeBSD# touch /var/log/aculog
FreeBSD# chown uucp:dialer /var/log/aculog
FreeBSD# chmod 660 /var/log/aculog
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Configure a máquina NUT para aceitar uma conexão serial:

Em /etc/inittab inclua esta linha:

S0:12345:respawn:/sbin/agetty -L 9600 ttyS0 vt102

Em /etc/securetty adicione esta linha:

ttyS0
Você pode testar a conexão com o comando abaixo:

cu -l /dev/cuad0

Você deverá ver o prompt do sistema operacional do NUT.

Alterar o arquivo /usr/local/v6eval/etc/nut.def para indicar qual script de automação será executado:
System

linux-v6

Execução dos testes

Execução de todos os testes:
FreeBSD# cd /usr/local/v6eval/ct
FreeBSD# make clean
FreeBSD# make test

Execução parcial dos teste, no exemplo será executado apenas os testes do IPSec:
FreeBSD# cd /usr/local/v6eval/ct/IPSec
FreeBSD# make clean
FreeBSD# make test

Para ver o resultado dos testes navegar como browser a partir do diretório de execução do teste.
FreeBSD# lynx index.html

