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RESUMO

A confidencialidade e integridade nas transmissões de dados são requisitos
cada vez mais necessários nas comunicações, principalmente nas redes públicas
como a Internet. Por isso, o uso de sessões seguras com VPNs (Virtual Private
Network) tem sido amplamente utilizadas pelas empresas. O funcionamento de
aplicações multimídia, de voz e vídeo com ou sem VPNs, requer largura de banda e
tempo de resposta adequados para atender aos requisitos mínimos de qualidade
exigidos por estas aplicações. No entanto, em redes sem reserva de banda, como é
o caso da Internet, sujeitas a diferentes níveis de congestionamento na rede, não é
possível garantir esses parâmetros e, no caso de transmissões multimídia em VPNs
com IPsec (IP Security), o desempenho das transmissões pode ser prejudicado com
maior intensidade. Desta forma, faz-se necessário avaliar o impacto no desempenho
de transmissões multimídia em VPNs para diferentes níveis de congestionamento na
rede. Nesta avaliação, pretende-se analisar, em experimento, o comportamento das
transmissões de dados multimídia em um ambiente IPv6, quando submetidas às
diferentes condições de congestionamento na rede, medindo parâmetros de vazão,
latência, tempo entre pacotes, processamento e perdas, verificando-se em quais
condições os requisitos de qualidade para este tipo de transmissão serão atendidos
e comparar os resultados com as transmissões sem IPsec, de forma a quantificar
sua influencia nas diferentes condições de congestionamento na rede. O maior
conhecimento do comportamento das transmissões multimídia em conexões
seguras com IPv6 poderá apoiar o desenvolvimento de mecanismos para redução
de atrasos gerados pela rede e a elaboração de projetos de rede em que, além dos
aspectos de segurança, o desempenho também seja considerado, prevendo quais
recursos adicionais deverão ser providos para obter uma maior qualidade na
transmissão.

Palavras-chave: transmissões multimídia, IPsec, VPN, IPv6, RTP.
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ABSTRACT

Analysis of the IPsec performance impact of transmissions of multimedia data.
The confidentiality and integrity of data transmission are requirements
increasingly needed in communications, especially in public networks like the
Internet. Therefore, the use of secure connections to VPNs (Virtual Private Network)
has been widely used by companies. The multimedia applications, voice and video
with or without VPN requires bandwidth and response time adequate to meet
minimum quality required by these applications. However, without reservation of
bandwidth networks such as the Internet, with different levels of network congestion,
can not guarantee these parameters and in the case of multimedia streams in VPNs
IPsec (IP security), the performance of transmissions can be affected with greater
intensity. Thus, it is necessary to evaluate the performance impact of multimedia
streams over VPNs for different levels of network congestion. In this evaluation, we
will analyze through simulation, the behavior of the transmission of multimedia data
in an IPv6 environment, with different conditions of network congestion, measuring
parameters of throughput, latency, jitter, processing and losses, checking conditions
in which the quality requirements for this type of transmission will be serviced and
compare the results with no IPsec transmissions in order to quantify their influence in
different conditions of network congestion. Greater knowledge of the behavior of
multimedia transmissions in secure connections with IPv6, can support the
development of mechanisms to reduce delays generated by the network and the
development of network projects when aspects of the performance security is also
considered, providing additional resources which shall be provided for a higher
quality transmission.

Keywords: multimedia transmissions, IPsec, VPN, IPv6, RTP.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização
A confidencialidade e integridade nas transmissões de tráfego em redes
públicas e corporativas são requisitos cada vez mais necessários. Conexões
seguras e criptografadas já são utilizadas mesmo dentro de redes corporativas,
logicamente segmentadas e isoladas na camada de enlace. Nas redes públicas, a
demanda por conexões seguras, ou seja, conexões com confidencialidade,
integridade, autenticidade e sem repudio é ainda maior.
O principal perfil de tráfego demandado nas redes são dados e as principais
aplicações são web e e-mail. No entanto, é observado um aumento substancial de
tráfego pertinente à aplicações multimídia que além de dados contempla voz e
vídeo. Este aumento é provocado pelo crescimento do desenvolvimento e utilização
de aplicações multimídia como Voz sobre IP (VoIP), videoconferência, vídeo sob
demanda, entre outros.
As aplicações multimídia usualmente utilizam para suas transmissões os
protocolos UDP (User Datagram Protocol) na camada de transporte e o RTP (Real
Time Protocol) na camada de aplicação, cuja taxa de transmissão poderá variar de
acordo com o tipo de vídeo e resolução configurada.
As conexões seguras podem ser implementadas por protocolos padrão de
mercado que atuam nas camadas de enlace, rede ou aplicação. Dentre os
protocolos mais utilizados, o SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) que é um
perfil do RTP para prover segurança nas transmissões, além da VPN (Virtual Private
Network) que estabelece um túnel entre usuários para transmissão do tráfego
privado. A VPN pode ser implementada na camada de enlace como o L2TP descrito
na RFC2661 – Layer 2 Tunneling Protocol e o PPTP Point-to-Point Tunneling
Protocol, elaborado pelo IETF (Internet Engineering Task Force) porém, geralmente
são implementados na camada de rede por meio do IPsec que é um conjunto de
padrões abertos descrito na RFC4301 – Internet Protocol Security, publicado em
2005.
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Os algoritmos de criptografias mais utilizados nas conexões seguras são o
3DES (Triple Data Encryption Standard) e o AES (Advanced Encryption Standard) e
geralmente estão combinados com os algoritmos com função de hash, tais como o
MD5 (Message-Digest algorithm 5) e SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) para a
integridade dos dados.
A utilização das sessões seguras, como as VPNs com IPsec, não podem
afetar de forma significativa o desempenho de aplicações, principalmente para o
tráfego multimídia. O aumento da largura de banda não é a solução para garantir o
desempenho das transmissões multimídia, pois em redes sem priorização de tráfego
ou reserva de banda o aumento do tempo de resposta da rede pode variar
dependendo do nível de utilização da rede.

1.2 Motivação
A implementação das sessões seguras, mais especificamente de VPN com
IPsec, vai por consequência gerar um custo nas transmissões multimídias reduzindo
a vazão em razão do aumento do volume de tráfego e aumentando a latência em
virtude do processo de criptografia, autenticação e integridade, prejudicando o
desempenho das transmissões. Para a maior parte dos casos, estas consequências
não proporcionarão impactos sensíveis nas aplicações, porém, tratando-se de
aplicações multimídia, como voz e vídeo ou aplicações com acesso a banco de
dados que possuem requisitos de tempo de resposta crítico, esta perda de
desempenho poderá provocar uma maior lentidão das aplicações e no pior caso,
não funcionar (Berger, 2006).
Em

redes

sem

priorização

de

tráfego

ou

reserva

de

banda,

o

congestionamento, mais especificamente do enlace de rede de longa distância,
última milha, provocará impactos nos parâmetros de desempenho, tanto em
conexões seguras ou não. No entanto, em conexões seguras com IPsec o impacto
pode ocorrer de maneira diferente e de forma significativa para as aplicações
multimídia. No trabalho de Perez (2006), foi apresentado que em uma situação de
congestionamento a latência gerada pela transmissão com IPsec dobrou quando
comparado com a latência sem IPsec e neste caso prejudicando de forma
significativa a transmissão.
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Diante do problema de congestionamento na rede, alguns desenvolvedores
buscam implementar adaptações dos fluxos de dados multimídia alterando de forma
dinâmica características da transmissão, tais como: alteração do processo de
codificação, priorização de envio de determinados dados, entre outros (Calado,
2010). Estas adaptações podem ser desenvolvidas com apoio de protocolos de
controle de congestionamento como o DCCP (Datagram Congestion Control
Protocol)

que

são

baseadas

nas

perdas

de

pacotes

provocados

pelo

congestionamento. Neste ponto, cabe ressaltar que outros parâmetros de qualidade
como a latência provocada pelo IPsec associados ao congestionamento pode
prejudicar as adaptações.
É importante destacar que o IPv6, apesar de possuir um tamanho de
cabeçalho maior que o IPv4, poderá funcionar de forma mais efetiva tanto no
processamento quanto na transmissão, pois os cabeçalhos são tratados de forma
diferente, além do IPv6 possuir menos campos se comparado ao IPv4. As técnicas
de

compressão

também

podem

contribuir

com

melhores

parâmetros

de

desempenho.
Com o intuito de atingir um melhor desempenho nas implementações de
conexões seguras com VPN utilizando o IPsec, visando obter melhores métricas
como: vazão, variação do tempo de resposta, tempo entre pacotes (jitter),
processamento e baixa

perda de pacotes, faz-se

necessário

analisar o

comportamento das transmissões de dados multimídia em conexões seguras com
IPsec, avaliando seus impactos de acordo com as condições em que este tráfego
será encaminhado e determinar seu nível de influencia.
Desta forma, uma maior investigação das transmissões em conexões seguras
com IPv6 poderá contribuir no dimensionamento, escolha de protocolos e
infraestruturas mais adequadas, evitando impacto negativo no desempenho das
aplicações multimídia.
Embora em muitos trabalhos o SRTP seja apontado como o melhor protocolo
para a transmissão segura de tráfego multimídia como Alexander (2009) que mostra
que o SRTP insere uma carga insignificante na transmissão VoIP, nem sempre o
SRTP será o protocolo mais apropriado para todos os cenários. Em redes que já
tenham conexões seguras com o IPsec para outros propósitos, a utilização do SRTP
em conjunto com protocolos de gerenciamento de chaves como MIKEY (Multimedia
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Internet KEYing) introduzirá uma sobrecarga desnecessária para a transmissão
conforme Perkins (2010).

1.3 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo avaliar o impacto do IPsec nas transmissões
de dados multimídia em um ambiente IPv6 para diferentes níveis de ocupação do
enlace, em redes sem priorização de tráfego ou reserva de banda. Por meio desta
avaliação pretende-se quantificar a influencia do IPsec e congestionamento nas
transmissões multimídia, verificando-se em quais condições os parâmetros de
qualidade serão atendidos.
Como objetivo especifico pretende-se estudar as transmissões multimídia em
ambientes com o IPv6 e o funcionamento do IPsec com IPv6.

1.4 Contribuições
Com maior conhecimento do comportamento das transmissões das conexões
seguras em redes sem priorização de tráfego este trabalho pode contribuir no apoio
ao desenvolvimento de mecanismos que reduzam o atraso das transmissões ou
permitam adaptações dos fluxos de dados multimídia que possam otimizar as
transmissões.
Outro aspecto a ser considerado nas transmissões de dados em conexões
VPNs em diferentes níveis de congestionamento na rede é o auxilio no
desenvolvimento de projetos em que além do aspecto de segurança o desempenho
das transmissões também seja um fator relevante na escolha da infraestrutura, dos
protocolos e configurações de reserva de banda quando for o caso.

1.5 Método de Trabalho
O diagrama da Figura 1 apresenta o método de trabalho que consistem em
três etapas seguido do detalhamento de cada uma delas.
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Etapa 1 - Análise Bibliografica
A - Análise do trabalhos relacionados de desempenho de
trafego multimídica em conexões seguras, em especial com
IPsec.
B - Estudo das aplicações multimídia, protocolos e
mecanismos de transmissão.
C - Referência bibliografica do IPsec e IPv6.

Etapa 2 - Especificação do ambiente de testes e
parâmetros de qualidades na simulação.
A - Metodologia da análise;
B - Plano de testes;
C - Especificação do Ambiente

.

Etapa 3 - Testes de transmissão dos dados multimídia
em conexões IPsec e análise dos resultados.
A – Montagem do ambiente;
B – Execução dos testes;
C – Análise dos resultados;
D - Conclusão.

Figura 1 – Método de Trabalho
Fonte: Autor

Etapa 1 - Análise da bibliografia.
A) Análise dos principais trabalhos relacionados com o desempenho das
transmissões multimídia, bem como trabalhos relacionados com a análise
de desempenho de outros tipos de tráfego, visando avaliar as práticas
utilizadas e dificuldades para realizá-las.
B) Análise inicial das principais aplicações multimídia como de voz sobre IP
(VoIP), TV sobre IP (IPTV), vídeos sob demanda e videoconferência, com
intuito de verificar os requisitos de transmissão para cada tipo de vídeo.
Existem basicamente três tipos de transmissão de vídeos e voz: aqueles
que são armazenados, os que são transmitidos ao vivo e aqueles
transmitidos em tempo real. Para cada tipo de transmissão são
necessários diferentes parâmetros de qualidade como latência, jitter e
perdas de pacotes. Desta forma, será estudado o funcionamento dos
principais protocolos para transmissão de vídeo como o RSTP (Real Time
Streaming Protocol), RTP (Real Time Protocol), SIP (Session Initiation
Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol).
C) Estudar o funcionamento das conexões seguras VPN com IPsec e suas
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formas de implementação, bem como os protocolos de confidencialidade e
autenticação existente. Desta forma, pretende-se identificar os principais
fatores que impactam o desempenho das transmissões multimídia em
conexões seguras e os protocolos que tenham aspectos de segurança
equivalente.

Etapa 2 - Especificação do ambiente de testes e parâmetros de qualidades na
simulação.
A) Definição da metodologia que será utilizada e dos parâmetros de
qualidade que serão avaliados para o desempenho das transmissões
como vazão, tempo de resposta (latência), jitter e perdas de pacotes.
B) Elaboração de Plano de testes contendo as medições que serão
realizadas para cada cenário.
C) Descrição e especificação do ambiente em que serão utilizados
equipamentos em um laboratório, sendo 02 roteadores que simularão um
enlace de dados. Ligados em cada um destes roteadores, um par de
firewalls que estabeleceram a conexão com VPN e um par de estações
que realizarão a transmissão de dados aleatórios com objetivo de
sobrecarregar o enlace em determinados níveis de congestionamento e
simultaneamente transmitir a aplicação multimídia com IPsec, em um
ambiente IPv6.

Etapa 3 - Testes de transmissão dos dados multimídia em conexões IPsec e
análise dos resultados.
A) Montagem do ambiente especificado na Etapa 2;
B) Para a execução dos testes a proposta é gerar tráfego aleatório com UDP
no enlace de dados, de forma que este tráfego seja constante,
consumindo a capacidade de transmissão do enlace de dados. Este
tráfego gerado deve ser alterado em diferentes níveis, simulando
situações de congestionamento distinto. Serão utilizados 03 níveis de
congestionamento, 0%, 50% e 65% da capacidade do enlace.
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◦ Para cada nível de congestionamento serão transmitidos 24
sessões de um mesmo vídeo em que serão observados e
analisados os resultados relacionados à vazão média, latência,
jitter, processamento e perdas de pacotes, avaliando-se como
os parâmetros de qualidade das aplicações multimídia foram
afetados nas diferentes condições de congestionamento na
rede.
C) Serão analisados os desempenhos entre as conexões seguras IPsec
com IPv6 verificando-se o resultado obtido dos parâmetros de
qualidade (vazão, latência, jitter, processamento e perda de pacotes)
para a transmissão multimídia selecionada. Quantificar a influencia da
transmissão multimídia com a implantação do IPsec comparado com
transmissões sem este tipo de conexão.

1.6 Organização do Trabalho
No capítulo 2, “Trabalhos Relacionados”, apresenta-se os principais estudos
das transmissões do tráfego de multimídia em conexões seguras.
No capítulo 3, “Aplicações Multimídia”, aborda-se os tipos de transmissões,
apresentando os parâmetros de qualidade requeridos para cada um destes tipos.
Nos capítulos 4 e 5 serão descritos o funcionamento do IPv6 e do IPsec,
respectivamente.
O capítulo 6, “Ambiente de Simulação”, descreve o ambiente de simulação a
ser utilizado no experimento e os cenários propostos para a avaliação do
desempenho das transmissões multimídia. Neste capitulo também será apresentado
a metodologia utilizada no processo de avaliação e os parâmetros de qualidade
requeridos para cada tipo de transmissão multimídia.
No capítulo 7, “Análise do Impacto no Desempenho”, é apresentada a análise
dos resultados obtidos comparando o desempenho obtido entre as conexões
seguras nos diferentes níveis de congestionamento.
Por fim, o capítulo 8, “Conclusão”, apresenta as conclusões, limitações e
possíveis trabalhos futuros relacionados a este tema.
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2 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capitulo são analisados os trabalhos desenvolvidos para a avaliação de
desempenho das transmissões multimídia em conexões seguras como VPN e o
SRTP. Outros trabalhos relacionados à análise no impacto de desempenho relativo
à outros tipos de tráfego, também foram estudados visando analisar as práticas
utilizadas neste tipo de pesquisa, a metodologia e as dificuldades encontradas.

2.1 Transmissões Multimídias com VPNs

2.1.1 Desempenho de Transmissões Multimídia com IPsec em Redes com alta
Utilização
Visualizando uma considerável influência do tempo de latência das
transmissões IPsec submetido a condições de congestionamento na rede, o trabalho
de Perez (2006) realizou uma análise dos parâmetros de QoS (latência, jitter e
perdas de pacotes) nas transmissões de tráfego de voz e vídeo com IPsec usando o
AES como protocolo de criptografia e HMAC-SHA como protocolo de autenticação e
integridade.
Em relação aos parâmetros de QoS, foi utilizado para latência o valor de
referência de até 150ms como tempo para percorrer o caminho de origem até o
destino. Para o jitter utilizou-se o valor máximo de 50ms e para perdas de pacotes
um limite máximo de 1%.
A simulação transcorreu em um ambiente projetado para uma empresa de
pequeno/médio porte utilizando enlaces de 1 Mbps, em que 02 cenários eram
previstos,

o

primeiro

com

uma

transmissão

multimídia,

no

caso

uma

videoconferência, concorria com uma sessão de FTP realizando um download de
800MBytes que não congestionava a rede. No segundo cenário, o tráfego de
multimídia concorria com sessão de FTP, HTTP e tráfego ICMP causando
congestionamento na rede. Em ambos os casos somente o tráfego multimídia
utilizava a conexão com IPsec.
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Os resultados obtidos mostram que para a latência, em situações de
congestionamento, o impacto causado pelo IPsec é muito maior se comparado com
a mesma transmissão sem o IPsec. Conforme Figura 2, a transmissão com IPsec
em uma situação de congestionamento ultrapassa o limite de 150 ms o que não
acontece se o IPsec não estivesse configurado.

Figura 2 – Média de Latência em Cenários com e sem Congestionamento
Fonte: Perez (2006)

A pesquisa atribui este aumento de latência para tráfego de VPN com
congestionamento ao aumento da concorrência no processo de serialização de
acesso ao meio. Além disso, o processo de criptografia também pode afetar este
parâmetro de latência já que o roteador possui mais tráfego para processar no caso
de implementações de VPN com IPsec no modo gateway-to-gateway.
Para

o

jitter

não

houve

diferença

entre

cenários

com

e

sem

congestionamento. No entanto, para ambos os casos, com e sem IPsec o valor foi
um pouco acima do limite recomendado de 50 ms conforme Figura 3. Em relação a
perdas de pacote, os resultados não foram significantes.

Figura 3 – Média de Jiiter para Cenários com e sem Congestionamento
Fonte: Perez (2006)
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Desta forma, a pesquisa mostra que os impactos na latência para o IPsec em
situações de congestionamento na rede são maiores. Segundo a conclusão do
trabalho, a transmissão multimídia é viável em situações de médio carregamento na
rede. No entanto, não aborda em quais níveis de sobrecarga na rede as
transmissões de tráfego multimídia ainda serão possíveis, principalmente em razão
dos resultados obtidos para a latência. Outro ponto que deve ser observado é que o
IPv6 não foi considerado nos testes realizados e isto poderia apresentar outros
resultados de desempenho. Por fim, o tráfego concorrente não passava pela
conexão VPN portanto, em cenários em que todo o tráfego é criptografado o
desempenho apresentado poderá não refletir as medições realizadas.

2.1.2 Impactos do Processo de Criptografia nas Transmissões de Vídeo
Especificamente com o objetivo de caracterizar os impactos do processo de
criptografia, prevendo que este processo acarrete um custo significante na
transmissão de vídeo em tempo real, a pesquisa de Park (2010) descreve métodos
experimentais de medição dos impactos de rede com VPN, em especial para o
IPsec em rede cabeadas e sem fio. Evidências coletadas em seus experimentos
anteriores mostram que o custo inserido pelo IPsec na latência é significante e pode
acarretar problemas de percepção aos usuários para aplicações que requerem
parâmetros mais rígidos de qualidade. Por isso, o estudo do incremento da latência
pelo processo de criptografia é o foco de sua pesquisa.
Em experimentos anteriores de Park, utilizou-se o VLC (VideoLan Server),
que é uma estrutura aberta de vídeo, com um cliente/servidor para testar as
características de tráfego de vídeo em tempo real tanto para transmissões com uma
taxa de vídeo variável (VBR – Variable Bit Rate) quanto para rajadas de tráfego. Foi
identificado, conforme Figura 4, o aumento de nove vezes do tempo de resposta
(latência) em uma transmissão de vídeo usando o VLC com o IPsec.
A pesquisa de Park (2010) mostra que vídeos como os da área de saúde
necessitam de parâmetros de qualidade na transmissão mais rígidos, pois influem
na percepção do usuário e são fundamentais para garantir o atendimento eficaz com
uma melhor apresentação. Desta forma, a latência pode criar significativos
problemas perceptuais aos usuários.
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Para a verificação do impacto na execução do processo de criptografia
utilizou-se o protocolo de criptografia 3DES na transferência de diferentes tipos de
vídeos, variando os frames em termos de proporção e quantidade em um servidor
de vídeo FMIS (Flash Media Interactive Server).

Figura 4 – Latência de Pacotes com e sem IPsec
Fonte: Park (2010)

O método examinou os requisitos de largura de banda para vídeo em tempo
real para prover uma boa qualidade de serviço (QoS), ou seja, tempo entre pacotes
(jitter), latência e baixa perda de pacotes.
Três diferentes tipos de vídeo foram utilizados. A diferença entre estes vídeos
estão relacionados com a proporção e quantidade de tipos de frame.
Diferentes distribuições de tipos de frames impõem diferentes requisitos de
desempenho na decodificação de streams para um servidor de vídeo e para o
cliente. Desta forma, sem IPsec é verificado que o processo de codificação impõe
uma variação de tempo entre pacotes.
Para mensurar o tempo de criptografia foram comparados os tempos dos
pacotes não criptografados quando entrava no equipamento de VPN com o tempo
dos pacotes que saiam do equipamento criptografado.
Para mensurar o tempo de descriptografia foi comparado os tempos em que o
pacote criptografado chega ao equipamento cliente até o reconhecimento do pacote
em que é enviada do cliente para o servidor uma sinalização de confirmação. Como
o número de pacotes não é uniforme para um determinado vídeo, foi medido o
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tempo entre o primeiro segmento do pacote de vídeo que é recebido até o
reconhecimento ser retornado. Por fim, foi medido o tempo entre pacotes na rede.
Na simulação, 10 sessões foram medidas e analisadas quanto às variações
dos tempos de transmissão com e sem IPsec. O resultado deste trabalho foi um
aumento significativo no tempo de propagação gerado pelo processo de criptografia
da ordem de 23% a 66%. Este aumento foi provocado pelo processo de criptografia
e pelo aumento do tamanho do pacote de 1370 bytes para 1458 bytes, sugerindo
que possa ter havido fragmentação pelo gateway de VPN, conforme observado na
Figura 5 em que 02 tipos de vídeos são analisados (vídeo de entrevistas - mais
estático e vídeos de entretenimento - mais dinâmicos).

Figura 5 – Latência de Vídeo Estático e Dinâmico em Redes Cabeadas
Fonte: Park (2010)

O trabalho realizado por Park (2010) apresenta um esforço inicial na
caracterização dos impactos de desempenho gerado pelo processo de criptografia e
transmissão nas conexões VPN. Foi observado um aumento de latência significativo,
e no caso de rede sem fio, maior variação no tempo de propagação dos vídeos.
Portanto, uma importante observação que deve ser considerada é que, dependendo
da infraestrutura em que os vídeos com IPsec são transmitidos e das condições
encontradas, o desempenho das transmissões podem se comportar de forma
imprevisível e, neste ponto, simulações poderão contribuir na indicação de requisitos
mínimos para transmissões de tráfego multimídia.
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Um outro ponto que pode ser explorado e mencionado no trabalho de Park
(2010) é a verificação do aumento de latência utilizando outros protocolos de
criptografia como, por exemplo, o AES 256.

2.1.3 Impacto do IPsec nas Comunicações Multimídia
No trabalho de Klaue (2005) é abordada a questão da viabilidade de
transmissão de voz e vídeo com o IPsec, utilizando parâmetros de latência e perdas
de frames para avaliar o comportamento das transmissões de voz e vídeos. Para o
tráfego de voz, foi utilizado o protocolo RTP e adicionado um tráfego concorrente de
4 Mbps em uma infraestrutura LAN sem fio configurada a uma taxa nominal de 11
Mbps.
Foi analisada a taxa de transmissão de pacotes UDP e constatado que a
fragmentação de pacotes produz alteração na taxa de transmissão para ambas as
situações, com e sem IPsec. Normalmente na rede ethernet os pacotes são
fragmentados quando este for maior que 1472 Bytes, porém havendo o IPsec a
fragmentação inicia com 1416 Bytes. O impacto deste processo é mais acentuado
nas redes sem fio em que a perda foi de aproximadamente 40%.
Na mensuração de vídeos verificou-se que as taxas de perdas com ou sem
IPsec não são perceptíveis. Quanto à latência, as medidas apontam que o IPsec
gera um aumento diretamente proporcional ao tamanho do pacote e o tipo de vídeo
transmitido, sendo que vídeos mais estáticos como, por exemplo, uma entrevista e
vídeos mais dinâmicos, por exemplo, um filme de ação, tem influência direta no
parâmetro de latência. Desta forma, conforme Figura 6, que retrata uma função de
distribuição acumulada, na teoria da probabilidade, sobre o tempo de atraso dos
vídeos, é observado que os pacotes maiores que 256 Bytes, terá maior diferença no
tempo de resposta quando utilizado o IPsec se comparado com a transmissão sem o
IPsec. Adicionalmente, para estes pacotes menores que 256 Bytes a transmissão de
vídeo será prejudicada tanto para as transmissões com ou sem o IPsec.
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Figura 6 – Gráficos da função de distribuição acumulada pelo tempo de resposta. (a) vídeo
dinâmico 1, (b) vídeo estático 1, (c) vídeo dinâmico 2, (d) vídeo estático 2
Fonte: Klaue (2005)

Para a rede sem fio, verificou-se que a taxa de transmissão real era menor
quando comparado com a rede cabeada (Ethernet). Com a demanda de tráfego
constante, pacotes com tamanhos maiores resultaram em um menor tempo de
transmissão, conforme Figura 7.
O trabalho de Klaue (2005) concluiu que o IPsec é aplicável para
comunicações de vídeo em tempo real e comunicações interativas mesmo nas redes
sem fio. Desde que seja provida uma infraestrutura e largura de banda adequada, a
influência do IPsec não será percebida. O tamanho dos pacotes é uma característica
que influencia diretamente na transmissão e, portanto, deve-se evitar a
fragmentação de pacotes, porém com tamanhos maiores.
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Figura 7 – Latência de um vídeo variando o tamanho dos pacotes com e sem IPsec
Fonte: Klaue (2005)

Em uma situação de sobrecarga na rede, a transmissão do vídeo pode ser
inviável devido à necessidade de uma taxa de transmissão constante e neste caso a
pesquisa realizada por Klaue (2005) não aborda o comportamento das transmissões
em condições de sobrecarga na rede, cuja transmissão de vídeo pode se tornar
impossível.

2.1.4 Análise de PVN e nova Perspectiva para Segurança de Voz
A introdução de mecanismos de segurança como o IPsec impacta
diretamente a qualidade da voz e a capacidade do canal de comunicação. O artigo
de Diab (2008) compara diferentes tecnologias de VPN e apresenta uma solução
que além de garantir a segurança na transmissão de voz prove melhor desempenho.
As VPNs podem ser criadas nas camadas de enlace, rede e sessão. Na
camada de enlace os protocolos mais conhecidos são o PPTP (Point-to-Point
Tunneling Protocol) e o L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). Para a camada de rede o
IPsec é o principal padrão, na camada de sessão o SSL/TLS (Secure Socket
Layer/Transport Layer Security) descrito na RFC 2246 pode ser utilizado e na
camada de aplicação o SRTP (Secure Real Time Protocol). No Quadro 1 são
descritas as vantagens e desvantagens de cada solução de VPN em que o IPsec é
caracterizado como um redutor de desempenho global e, portanto para tráfego de
tempo real UDP.
O SRTP é indicado como principal alternativa em conjunto com o TLS para a
devida proteção na transmissão.
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Vantagens
Baixa sobrecarga;
Não requer PKI;
Possui maior capacidade de conexões PPTP no
servidor;
Compativel com NAT (Network Addres Tranlation).
Usado tanto para redes IP quanto para outras redes;
Suporta multiplos protocolos;
Facilidade para autenticação adicional (ex. RADIUS) e
tokens;
Multiplos tuneis simultaneos por usuario;
Compatibilidade com NAT caso utilizado com IPsec
NAT transversal.
Tem flexibilidade;
Sem alteração nos computadores;
Permite uma variedade de algoritimos de criptografia
verificando a integridade do dados transmitidos;
Otima solução para VPN entre gateways;
Adequado para conexões de longa duração;
Compatibilidade com NAT.

PPTP

L2TP

IPsec

Não necessita de cliente de VPN;

SSL/TLS

Permite uma variedade de algoritimos de criptografia
verificando a integridade do dados transmitidos;
Permite o acesso especifico aos recursos de rede.

Desvantages
Problemas com firewall e segurança
Capacidade para apenas um tunel para cada usuário
Sem autenticação adicional
Controle de acesso basedo em filtragem de pacotes
Permite poucas conexões em um servidor VPN.

Complexo;
Identifica o equipamento e não o usuário;
Sem capacidade para encorporar roteamento;
Não permitido outros protocolos sem ser o IP;
Reduz o desempenho global;
Não oferece mecanismos de QoS;
Permite o acesso de toda rede ou subnet.
Protege apenas os dados da aplicação deixando os
cabeçalhos de rede e transporte desprotegidos;
Trabalha apenas com aplicações web;
Requer maior configuração de firewall se comparado com
o IPsec;
Mais problemas para desviar o fluxo de ataques Denial-ofServices.

Quadro 1 – Vantagens e Desvantagens das Conexões VPN
Fonte: Diab (2008)

Diante do problema de desempenho do IPsec para tráfego de voz, o artigo de
Diab (2008) propõe o uso de compressão nos cabeçalhos por meio do cRTP
(Compressed RTP) e do IPHC (IP Header Compression) para a redução do tamanho
do pacote na camada de enlace.
A proposta é que o cRTP execute a compressão dos cabeçalhos RTP, UDP e
IP e posteriormente uma nova compressão na camada de enlace para reduzir os
cabeçalhos de IPsec, assim os cabeçalhos RTP, UDP, IP e o IPsec que adicionam
80 Bytes no processo de encapsulamento passarão a adicionar 6 Bytes com a
compressão, conforme Figura 8.
A redução do tamanho dos cabeçalhos proposto por Diab (2008) pode
resultar

em

ganhos

na

transmissão,

principalmente

em

situações

de

congestionamento na rede. No entanto, não se pode garantir que os padrões de
qualidade como latências sejam alcançadas uma vez que o processo de
compressão pode exigir maior capacidade no processamento e assim prejudicar
esta métrica de desempenho.
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Figura 8 – Processo de Compressão para IPsec
Fonte: Diab (2008)

Tendo em vista que o IPsec possui um desempenho inferior se comparado ao
SRTP/TLS, neste caso é importante identificar e quantificar por meio das métricas de
desempenho o nível desta inferioridade.

2.2 Transmissões Multimídia com o SRTP/TLS

2.2.1 Perfis de Proteção da Comunicação Multimídia Corporativa
Segundo o trabalho de Falk (2009) os principais protocolos para transmissão
de aplicações multimídia e de sinalização já possuem certas funcionalidades de
segurança, como por exemplo, o SIP (Session Initiation Protocol), utilizado para
estabelecer sessões multimídia entre os usuários e o SRTP para proteção da
transmissão de dados multimídia. Usando tecnologias de segurança em conjunto
com políticas de segurança adequadas o serviço de conferência provê proteção
tanto do provedor multimídia quanto para o cliente. Desta forma, o trabalho de Falk
(2009) tem como objetivo a definição de regras apropriadas e regulamentação para
comunicação segura de voz e vídeo nas redes corporativas, baseando-se em uma
análise das tecnologias disponíveis e oferecidas pelos provedores para o serviço de
multimídia público.
A conexão entre uma empresa com um provedor de serviço multimídia pode
ocorrer de diferentes formas, porém, dois cenários são mais frequentes, o Hosted
Services e o Trunking Services.
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O Hosted Services ocorre quando clientes são registrados diretamente em um
provedor de serviço multimídia que pode ser adicionalmente protegido por uma VPN
para tráfego de voz, vídeo, sinalização e outras aplicações. O segundo cenário é o
Trunking Services em que a operação e controle do servidor de multimídia são
realizados internamente pela empresa e esta realiza a conexão com o provedor de
serviço multimídia As Figuras 9 e 10 mostram os dois cenários citados.
Os principais objetivos de segurança para o serviço de voz e vídeo são:
identificação e autenticação; proteção da sinalização e proteção da transmissão do
tráfego multimídia.

Figura 9 – Cenário do Serviço de Multimídia Hosted Services
Fonte: Falk (2009)

No caso da sinalização foi assumido o SIP como protocolo utilizado neste
estudo por possuir maior interoperabilidade e pela disponibilidade deste protocolo na
maior parte dos equipamentos. Dessa forma, foi apresentado como opções de
segurança o SIP com o HTTP Digest, SIP com TLS (Transport Later Security), o
S/MIME

(Secure/Multipurpose

Internet

Mail

Extensions)

para

proteção

de

mensagens SIP.
Para

identificação e autenticação

são indicadas as RFCs 4474

-

Enhancements for Authenticated Identity Management in the Session Initiation
Protocol (SIP) e a RFC 4916 - Connected Identity in the Session Initiation Protocol
(SIP) e o SIP/SAML (Security Assertion Markup Language). Quanto à proteção da
segurança, é apontado o protocolo SRTP que é um perfil do RTP, porém o mesmo
precisa ser utilizado em conjunto com outros protocolos de distribuição de chaves

32

dos algoritmos de criptografia para prover proteção e neste caso há a opção pelo
MIKEY (Multimedia Internet KEYing) ou TLS/SRTP.

Figura 10 – Cenário do Serviço de Multimídia Trunking Services
Fonte: Falk (2009)

Diferentes níveis de proteção podem ser requeridos para proteção do serviço
de multimídia, neste caso haverá variação dos protocolos que devem ser utilizados.
Para o nível mínimo de segurança denominado proteção base, relativo ao uso
interno de uma corporação, deve ser utilizado o HTTP Digest e o TLS com o SIP
para proteção da sinalização, o SRTP para proteção da transmissão com o MIKEY
ou TLS e para a proteção de sinalização e do tráfego multimídia podem ser
utilizadas as VPNs e neste caso o IPsec como uma das opções. Para o nível de
segurança avançada, deve-se utilizar além dos protocolos de proteção base a
utilização de autenticação com o padrão da RFC 4474 e para níveis com máxima
segurança deve-se adicionar a utilização de certificados no processo de
autenticação e proteção de toda a sinalização em um canal seguro de comunicação
com TLS.
Falk (2009) realizou um estudo para diferentes níveis de proteção da
transmissão multimídia no qual o IPsec era uma das opções embora o SRTP em
conjunto com o TLS seja apontado como a melhor opção, porém, não considerava
aspectos de desempenho. Simulações e análises do desempenho nas transmissões
são importantes para que a proteção não afete de forma significativa as aplicações
multimídia.
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2.2.2 Transmissão de Multimídia Segura com RTP
O custo de realizar segurança nas transmissões multimídia pelo processo de
criptografia não é uma solução viável para os equipamentos móveis por causa de
suas limitações de processamento e consumo de energia. O trabalho de Almasalha
(2008) propõe que o processo da criptografia seja aplicado em apenas algumas
partes do pacote, ou seja, uma criptografia seletiva na transmissão multimídia.
A criptografia seletiva propõe que apenas campos cruciais do cabeçalho RTP
sejam identificados e criptografados, minimizando o processo de criptografia para
ser executado em menos de 1% do pacote, porém provendo a mesma robustez de
segurança se comparado com a total criptografia do pacote ou stream.
Alguns trabalhos abordam o conceito da criptografia seletiva entre eles:


Meyer (1995) – propôs a criptografia de todos os cabeçalhos e I-frames
(frames menos compressíveis) com determinadas combinações para
atingir diferentes níveis de segurança;



Qiao (1997) – propôs a criptografia de outros bits que não fosse do
stream, porém este esquema representava 50% do custo se
comparado com a criptografia total portanto, considerado relativamente
alto para a criptografia seletiva;



Bhargava (1998) – propôs que fossem criptografados os bits de
sinalização, estendendo para os vetores de movimento.

Todos os trabalhos têm como objetivo reduzir o custo envolvido no processo
de criptografia. A observação comum foi que o processo de criptografia demanda um
tempo considerável para a transmissão.
Para proceder a criptografia seletiva Almasalha (2008) analisou o cabeçalho
RTP descrito na RFC 3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications e
identificou que os campos CSRC (Contributing source, 32 bits) e o Timestamp (32
bits) são dois campos cruciais para execução de um streaming de vídeo. Se um
destes campos não estiver disponível para o receptor do vídeo o conteúdo não
poderá ser mostrado sem um exaustivo método para regeneração do conteúdo.
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O campo CSRC é utilizado para sincronização colocando o conteúdo de
stream no buffer correto e o campo Timestamp coloca o stream na sequência correta
para regenerar o stream original. Outros aspectos também foram analisados por
Almasalha (2008), entre eles, a questão de previsibilidade destes campos que
segundo o autor foi verificado que ambos os campos possuem uma variação
significativa, além da autocorrelação do Timestamp em que foi observada uma
sequência de 100 valores de Timestamp de uma sequência de pacotes consecutivos
e verificou-se que a autocorrelação entre os pacotes foi considerada fraca e
portanto, tornando os campos como ótimos candidatos para serem criptografados.
O esquema da Figura 11 apresenta a proposta de criptografia dos campos
CSRC e Timestamp.

Figura 11 – Criptografia seletiva nos campos CSRC e Timestamp do RTP
Fonte: Almasalha (2008)

Com o processo de criptografia seletiva, foi verificada uma redução de 20%
da utilização de CPU quando comparado a uma transmissão sem criptografia.
Quando aplicado a criptografia em todo o tráfego, foi observado um aumento de
70% na utilização da CPU quando comparado a transmissão sem criptografia,
conforme Figura 12.
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Figura 12 – Uso da CPU com criptografia seletiva, completa e sem criptografia
Fonte: Almasalha (2008)

O trabalho de Almasalha (2008) aborda a questão da confidencialidade na
transmissão, mas não considera outros aspectos de desempenhos tais como:
latência, jitter e perdas de pacotes.

2.2.3 Uma Evolução do Desempenho do SRTP para VOIP
Mesmo em uma rede com condições ideais, os equipamentos como telefone
e gateways podem introduzir latência e jitter que prejudicam o desempenho do
VOIP. A sobrecarga adicional provida pela segurança em conversas VOIP pode ter
um efeito adverso sobre o desempenho na qualidade de voz.
Desta forma, o trabalho de Alexander (2009), realiza uma análise da
sobrecarga na transmissão de voz com o SRTP e os impactos no desempenho do
VOIP relacionados ao tempo de processamento de criptografia e autenticação, bem
como da variação do tempo dos pacotes e o jitter.
A estrutura mostrada na Figura 13 foi montada utilizando três tipos de
softphones (Snom, Twinkle e Bare PC), algoritmos de criptografia AES-128 e
algoritmos de autenticação HMAC/SHA1 para fazer as ligações com e sem SRTP e
sem qualquer outro tipo de tráfego na rede.
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Figura 13 – Cenário do Serviço de Multimídia Trunking Services
Fonte: Falk (2009)

Foram inseridos pontos de sincronismos no código do SRTP para coletar os
tempos de processamento das principais funções como criptografia e autenticação.
Em trabalhos anteriores com o SRTP, foram focadas outras características
como: sobrecarga na autenticação e métodos de troca de chaves e requisitos de
gerenciamento de chaves. Outras características como a interoperabilidade com o
SIP, vulnerabilidades do SRTP com o DoS (Denial of Service) e o impacto na
qualidade de voz (Mean Opinion Score) também foram estudados. O trabalho de
Alexander (2009) aborda o desempenho das transmissões VOIP com o SRTP.
Em relação a medição dos tempos de processamento utilizou-se apenas o
bare PC, verificando que os processos de autenticação e encapsulamento do pacote
consomem maior tempo, conforme Figura 14.

Figura 14 – Latência do SRTP com AES-128/ HMAC e SHA1
Fonte: Alexander (2009)
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Na análise do jitter foram comparados os tempos obtidos para transmissão
com e sem o SRTP. Nesta etapa foi observado que dos três softphones analisados
apenas

o

Twinkle

apresentou

um

pequeno

aumento,

possivelmente

do

gerenciamento de troca de chaves do algoritmo de criptografia ZRTP, porém dentro
dos padrões aceitáveis como mostra a Figura 15.

Figura 15 – Jitter com e sem SRTP no Bare PC, Snom e Twinkle
Fonte: Alexander (2009)

Na análise de variação do tempo dos pacotes não foi observado impacto
significativo quando utilizado o SRTP. Apenas para o Bare PC foi constatado que
houve um pequeno acréscimo do tempo possivelmente em razão do gerenciamento
de troca de chaves do ZRTP. A Figura 16 apresenta os valores médios obtidos.
Conforme demonstrado por Alexander (2009) o SRTP impõe uma sobrecarga
insignificante no processamento dos pacotes e, com isto, não foi observado
degradação na qualidade de voz. Embora este trabalho apresente um aumento das
métricas de desempenho insignificante, é importante observar que o SRTP precisa
ser habilitado em todas as aplicações multimídia e não protege o tráfego associado
ao controle da transmissão. - Como por exemplo o SIP - e, desta forma, precisa
trabalhar em conjunto com outros protocolos e para executarem esta função, pode
adicionar outros custos para a transmissão (como foi observado com o aumento da
latência em função do processo de autenticação).
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Figura 16 – Média de Latência do SRTP em Softphones
Fonte: Alexander (2009)

2.3 Desempenho das VPNs nos Sistemas Operacionais
Buscando analisar o desempenho das transmissões de diferentes protocolos
de VPN, como o IPsec, PPTP e o SSL, variando-se os algoritmos de criptografia e
hash em 3 diferentes sistemas operacionais (Windows 2003, Windows Vista e
Linux), a pesquisa de Narayan (2009) verificou o comportamento de cada sistema
operacional nos aspectos de taxa de transmissão, uso de CPU e o tempo de inicio
da transmissão.
Foi verificado para todos os sistemas operacionais que depois de inicializado
a transmissão em um ambiente de rede FastEthernet, a taxa de transmissão sem
VPN foi de 95Mbps. No caso do Windows 2003, o IPsec e o PPTS apresentaram as
melhores taxas de transmissão chegando a quase 90Mbps, porém para o SSL o
desempenho foi inferior, com média de 40 Mbps. No Windows Vista o
comportamento foi similar, porém com valores de taxa de transmissão menor.
Exceção feita ao protocolo PPTP que obteve um desempenho praticamente igual se
comparado com a transmissão sem o IPsec como observado na Figura 17.
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Figura 17 – Vazão e tempo de inicialização de VPNs no Windows
Fonte: Narayan (2009)

No ambiente Windows os resultados para cada tipo de VPN são claramente
distintos o que não aconteceu quando utilizado o Linux. Neste caso, houve um
aumento na taxa de transmissão do protocolo SSL, conforme Figura 18.

Figura 18 – Vazão e tempo de inicialização de VPNs no Linux
Fonte: Narayan (2009)

Outro ponto observado foi que em geral o Linux apresentou as melhores
taxas de transmissão. Em relação ao processamento, houve um consumo na faixa
de 45% a 55% para os três sistemas operacionais portanto sem grandes variações,
conforme Figura 19.
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Figura 19 – Consumo de CPU em sistemas operacionais com IPsec
Fonte: Narayan (2009)

Com esta pesquisa foram encontradas evidências de que o desempenho das
transmissões com IPsec pode ser afetado de acordo com o sistema operacional
usado, algoritmo de criptografia e integridade. Então para as transmissões de
tráfego de vídeo e voz a seleção do sistema operacional também deve ser
considerada, pois dependendo dos algoritmos utilizados, haverá diferença no
desempenho de taxa de transmissão. Apesar de o trabalho ter apresentado a
influência das VPNs sobre a taxa de transmissão, não foi apresentado a influência
no aumento de processamento gerado pelas VPNs.

2.4 Adaptações dos Fluxos de Dados Multimídia
Diante da característica da Internet de entrega de dados com melhor esforço,
ou seja, sem garantia de entrega de dados e tempo, diversas propostas têm sido
apresentadas para o processo de adaptação dos fluxos de dados nessas condições,
nas camadas de transporte e aplicação, conforme mencionado no trabalho de
Calado (2010) que propõe o desenvolvimento de uma infraestrutura para
transmissão de conteúdo multimídia em tempo real com suporte à adaptação do
fluxo de dados.
As adaptações propostas na camada de transporte, conforme descrito no
trabalho de Calado (2010) visam a alteração de propriedades que vão influenciar no
modo em que a camada de aplicação vai enviar o tráfego. Estas propriedades
incluem desde a escolha de algoritmos de controle de congestionamento até a
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agregação de meta informações nos pacotes que irão interferir no processo de
transmissão.
Uma das abordagens é a temporização de pacotes em que a camada de
aplicação especifica o tempo de expiração do pacote; deste modo, a camada de
transporte antes do envio verifica este tempo, considerando inclusive o tempo de
transmissão, e caso o tempo tenha sido expirado haverá o descarte de pacotes.
Outra abordagem é a priorização de pacotes que consiste na atribuição de grau de
importância daqueles enviados de modo que em caso de congestionamento da rede
ou quando um determinado limiar é atingido, seja possível a diminuição da
quantidade de dados a serem enviados por meio de descarte de pacotes de baixa
prioridade. Neste caso a aplicação deve definir esta prioridade baseada em
diferentes critérios. Como exemplo, pode ser definido que, em caso de
congestionamento em uma transmissão de videoconferência, os pacotes de voz
sejam priorizados de forma que a comunicação permaneça disponível, ou então, que
pacotes de determinado tipo de frame sejam mais propícios ao descarte que outros.
Para as adaptações na camada de aplicação, o objetivo é adequar o tipo de
vídeo à largura de banda, alterando, por exemplo, sua codificação ou resolução
antes da transmissão.
Embora as propostas para melhorar as transmissões sejam nas camadas
superiores (transporte e aplicação), percebe-se que é fundamental entender o
comportamento das transmissões nas diferentes condições de congestionamento na
rede antes de qualquer adaptação. No caso do trabalho de Calado (2010) foi
utilizado o protocolo DCCP (Datagram Congestion Control Protocol) definido pela
RFC 4340 que provê comunicação unicast entre dois hosts, controle de
congestionamento e entrega não confiável de pacotes. O DCCP é projetado para
aplicações que desejam proporcionar um controle de congestionamento, visando a
não degradação dos recursos da rede, assim como ocorre com o TCP, mas sem
necessitar da garantia de entrega dos dados, semelhante ao UDP.
O trabalho de Calado (2010) aborda uma proposta de adaptação da
transmissão visando minimizar a problemática das transmissões em redes
suscetíveis a congestionamento. O protocolo DCCP pode apoiar as adaptações
realizadas pelas aplicações, porém em conexões seguras a latência no
processamento da criptografia não será percebido por protocolos de controle de
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congestionamento podendo influenciar no correto funcionamento das adaptações.
Por isso, a quantificação da influência em conexões seguras como, por exemplo, o
IPsec pode contribuir com as propostas de adaptações.

2.5 Análise de Desempenho na Rede em Diferentes Níveis de Congestionamento
na Rede
Com o objetivo de investigar alternativas para melhorar o desempenho de
aplicações web, avaliando o impacto da utilização na rede no ambiente web, a tese
de Abrão (2008), simula o comportamento das transmissões em cenários com e sem
priorização de tráfego, buscando identificar a influencia do congestionamento na
rede nos tempos de resposta das aplicações web.
O gráfico da Figura 20 mostra a influencia do congestionamento da rede no
tempo de resposta para o protocolo HTTP, onde se percebe que neste caso a partir
de 60% de utilização o aumento do tempo de resposta é substancialmente elevado.
Por meio de seu estudo, Abrão (2008) quantificou em seus experimentos o
nível de influência que o congestionamento de rede pode ter no tempo de resposta
para a aplicação HTTP (9,77%), porém não previu segurança àquelas conexões
com a implementação do IPsec que podem influenciar os resultados obtidos.

Figura 20 – Tempo de resposta do HTTP de acordo com o nível de utilização da rede
Fonte: Abrão (2008)
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2.6 Resumo dos Trabalhos Relacionados
A problemática da influência do congestionamento na rede para transmissão
multimídia é um tema abordado por alguns autores. Nos estudos de desempenho do
IPsec o congestionamento não é considerado e abordado por alguns autores, assim
as análises de desempenho do IPsec para tráfego multimídia são restritas aos
processos de criptografia e transmissão em situações adequadas de rede o que nem
sempre ocorre na prática. Outro fator que deve ser observado é que (nos estudos
realizados), o IPv6 não foi considerado e neste caso pode apresentar um
desempenho diferente, pois possui tamanho de cabeçalho e campos diferentes do
IPv4.
Para transmissão segura do tráfego multimídia o protocolo SRTP é indicado
com o melhor desempenho, pois realiza o processo de criptografia apenas no
payload do pacote, porém as aplicações deverão estar adaptadas para utilizá-lo.
Para o tráfego de sinalização como por exemplo, o SIP outros protocolos deverão
ser utilizado tais como TLS, S/MIME ou MIKEY. Caso o SRTP seja utilizado em
redes protegidas por outros mecanismos, como, por exemplo o IPsec, irá gerar um
custo desnecessário na transmissão. (Perkins, 2010).
Nos trabalhos apresentados, as transmissões de dados multimídia são viáveis
com IPsec, porém em situações de sobrecarga na rede não foram encontrados
trabalhos que abordem o comportamento das transmissões de dados multimídia de
acordo com o nível de congestionamento e com utilização de compressão que o
IPsec pode realizar.
O melhor entendimento relacionado aos aspectos da transmissão de tráfego
multimídia em conexões com IPsec pode auxiliar no dimensionamento de projetos
desta natureza e no desenvolvimento de adaptações a serem implementadas nas
camadas de transporte e aplicação. Por meio das pesquisas realizadas podemos
indicar como parâmetros que afetam o desempenho de transmissões multimídia com
IPsec: o aumento do tamanho do pacote em razão do acréscimo de cabeçalhos
(Diab, 2008), o tamanho do pacote (Klaue, 2005), a latência do processo de
criptografia (Park, 2010) e o congestionamento (Perez, 2006).
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Segue Quadro 2 com resumo dos trabalhos relacionados.
Item

2,1,1

2,1,2

2,1,3

2,1,4

2,2,1

2,2,2

2,2,3

2,3

2,4

2,5

Tema

Trabalhos Relacionados
Abordagem

Resultado

Simulando um ambiente de uma O IPsec apresentou influencia significativa
empresa de pequeno/médio porte quanto
a
latência
em
situação
de
Desempenho
de
utilizando um enlace WAN de 1 sobrecarga na rede. Para os parametros de
transmissões multimídia
Mbps o trabalho de Perez (2006) jitter e perdas não foi identificado influencia
com IPsec em redes
avaliou o desempenho dos pacotes significativa.
com alta utilização.
de aplicação multimidia em uma
situação de congestionamento
Analisa o impacto do processo de Foi apresentado que o processo de
Impactos do processo criptografia para as transmissões criptografia gera um impacto de 23% a 66%
de
criptografia
nas multimídia.
a mais na latência em redes cabeadas em
transmissões de vídeo.
razão
do
processo
de
criptografia,
encapsulamento e de fragmentação.
Analise da influencia do IPsec no O trabalho apresentou que o tamanho dos
tráfego
multimidia
variando
o pacotes geram diferentes resultados no
tamanho dos pacotes.
tempo de transmissão com o IPsec gerando
Impacto do IPsec nas
maior influencia no tempo de latência dos
comunicações
pacotes menores que 256 Bytes. A
multimídia.
fragmentação deve ser evitada pois gera
influencia significativa para transmissões
com e sem IPsec.
O
artigo
propoe
o
uso
de É
apresentado
uma
proposta
de
Análise de VPN e nova compressão do pacote por meio do compressão porém não foi realizado testes
perspectiva
para protocolo cRTP (Compressed Real- para validação e confirmação da proposta.
time Transport Protocol) associado
segurança de voz.
com
o
IPHC
(IP
Header
Compression)
O trabalho apresenta diferentes Analisa as tecnologias de proteção porém
considera
caracteristicas
de
configurações de proteção para o não
Perfis de proteção da tráfego multimídia dentre elas o desempenho. Neste trabalho Falk (2009)
comunicação multimidia IPsec
aponta o SRTP em conjunto com o TLS
corporativa.
como a melhor proteção para este tipo de
transmissão fim-a-fim e as VPNs (IPsec)
como uma opção.
Para melhorar o desempnho das Em testes realizados constatou que houve
um ganho de 20% no processamento,
Transmissão
de transmissões o trabalho de
porém não apresentou os resultados para
multimídia segura com Almasalha (2008) propoe o uso da
criptografia seletiva, ou seja, aplicar outros parametros como a latência.
RTP.
a criptografia em determinados
campos do pacote.
Analisar o impacto do SRTP nas O trabalho de Alexander (2009) apresentou
transmissões
que
o
SRTP
impoem
um
custo
insignificativo no processamento e portanto
não gera influencia na transmissão. No
Uma
evolução
do
entanto o SRTP protege apenas pacotes
desempenho do SRTP
RTP, para outros protocolos associados a
para VOIP.
transmissão multimidia como por exemplo,
o SIP deve-se implementar um processo de
segurança adicional como por exemplo o
TLS impondo um custo adicional que não foi
avaliado neste trabalho.
Avaliar o desempnho do IPsec em O sistema operacional pode influenciar no
desempenho do IPsec. Os algoritmos de
Desempenho das VPNs diferentes sistemas operacionais
criptografia e hash também alteram o
nos
sistemas
comportamento e portanto devem ser
operacionais.
considerados
em
um
projeto
de
transmissão multimidia com IPsec.
Adaptações de fluxos multimidia em O trabalho de Calado (2010) aborda a
redes com congestionamento.
problematica das transmissões multimidia
em redes sucetiveis a congestionamentos.
Desta forma propoe uma adaptação na
transmissão
quando
identificado
o
Adaptações dos fluxos
congestionamento por meio do protocolo
de dados multimídia.
DCCP (Datagram Congestion Protocol).
Porém não preve outras variaveis que
podem afetar o desempenho como a
latência que uma conexão segura pode
gerar no processo.
Analise de desempenho de um O trabalho de Abrão (2008) realiza um
ambiente Web.
estudo sobre desempenho para ambiente
Análise de desempenho
Web. Em seu estudo é aborda o
na rede em diferentes
desempenho do protocolo HTTP em
níveis
de
situações de congestionamento na rede
congestionamento
na
aplicando priorização de tráfego. Neste caso
rede.
foi apresentado o fator de congestionamento
pode influenciar o tempo de resposta de
9,77%

Quadro 2 – Resumo dos Trabalhos Relacionados
Fonte:
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3 APLICAÇÕES MULTIMÍDIA
Nos últimos anos temos presenciado um crescimento explosivo das
aplicações multimídia na rede em função da maior capacidade de processamento
dos computadores e equipamentos, redes mais rápidas, equipamentos de
armazenamento com maior capacidade e do advento da computação na nuvem. A
enorme escala de tráfego multimídia na rede pode ser justificada pelas seguintes
estatísticas: 120 milhões de câmeras digitais vendidas em 2010 e metade do tráfego
de Internet relacionada à vídeos em que sites como Youtube possui cerca de 2
bilhões de acessos por dia e envio de vídeos para este site a todo minuto. (Yan,
2011).
As aplicações multimídia podem ser classificadas em três classes: áudio e
vídeo de fluxo contínuo e armazenado, áudio e vídeo de fluxo contínuo ao vivo,
áudio e vídeo interativo e de tempo real. (Kurose, 2006).
Para áudio e vídeo de fluxo continuo armazenado, clientes requisitam sob
demanda arquivos de áudio e vídeo tais como: programa de rádio, vídeos de uma
palestra, entre outros, armazenados em servidores. O usuário pode executar
funções como: parar, avançar, retroceder e executar. Neste tipo de transmissão a
aplicação inicia a reprodução alguns segundos após começar a receber o arquivo do
servidor. Esta ação é conhecida como fluxo contínuo (streaming) e a reprodução do
conteúdo multimídia segue de acordo com a temporização original da gravação,
conforme Figura 21, por isso há uma restrição séria na entrega dos dados, embora
menos severa que aplicações ao vivo e interativas como, por exemplo,
videoconferência. (Kurose, 2006).

Figura 21 – Transmissão e Reprodução do Fluxo Contínuo
Fonte: Kurose (2006)
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No caso de áudio e vídeo com fluxo contínuo ao vivo, trata-se de aplicação
semelhante a transmissão tradicional de rádio e TV, porém pela rede de dados. Esta
classe requer uma reprodução contínua e as limitações de temporização são
menores que as aplicações interativas e em tempo real.
Nas transmissões de áudio e vídeo interativo em tempo real como, por
exemplo, o VOIP, atrasos dos pacotes menores que 150 ms não refletirão na
percepção do usuário, sendo que até 400ms ainda serão aceitáveis. (Kurose, 2006).
As aplicações multimídia já possuem mecanismos para melhorar o
desempenho na transmissão sendo que um dos principais é a compressão de
dados. Por exemplo, a técnica de modulação por codificação de pulsos (Pulse Code
Modulation - PCM) com uma taxa de amostragem de 8000 amostras por segundo
em que cada amostra possui 8 bits gera uma taxa de transmissão de 64kbps. O
Compact Disc (CD) que também utiliza a técnica do PCM tem uma taxa de amostra
de 44.100 por segundo e cada amostra 16 bits representando uma taxa de 705Kbps,
sendo que para o modo estéreo 1.411Mbps.
Outras técnicas de compressão com melhor desempenho são utilizadas, em
geral, no áudio o G.729 (8Kbps) ou MPEG-1 de camada 3 (MP3). Para vídeos, as
técnicas de compressão mais populares são o MPEG-1 para CD, MPEG-2 para DVD
de alta qualidade (3 a 6 Mbps) e o MPEG-4 na compressão de vídeos orientados
para objetos, além do H.261.
O padrão H.264 / MPEG-4 Advanced Video Coding (H.264/AVC) é uma
recente recomendação para compressão de vídeos que pode atingir o taxa de
compressão 50% menores que o padrão MPEG-2s. Este padrão foi desenvolvido em
conjunto pelos grupos internacionais de estudos VCEG da ITU-T e MPEG da
ISO/IEC. O padrão H.264/AVC faz uso da transformada discreta de cossenos para
redução da correlação espacial, predição com compensação de movimento para
redução da correlação temporal e codificação de entropia para redução da
correlação estatística. (Torres, 2009).
As aplicações multimídia de fluxo contínuo têm a tendência de maior
utilização, em virtude da redução do custo no armazenamento e da melhoria da
infraestrutura de acesso à rede (banda larga) e de uma demanda reprimida de áudio
e vídeo na rede.
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Outro aspecto que merece atenção é o problema do congestionamento na
rede, visto que em redes como, por exemplo, na Internet, o tráfego multimídia
recebe o mesmo tratamento de dados, ou seja, embora as aplicações multimídia
tenham requisitos de desempenho mais rígidos como atrasos e vazão continua, a
Internet não diferencia e não prioriza pacotes oriundos de aplicações multimídia.
Este tratamento igual que a Internet realiza é denominado de serviço de melhor
esforço que transmite os pacotes no melhor tempo possível e não garante o tempo
de atraso do pacote na rede.
Na transmissão de áudio e vídeo em fluxo contínuo armazenado, os arquivos
podem ser enviados por servidores Web comuns ou por servidores de fluxo
continuo. Quando requisitado o servidor envia o arquivo através de uma porta TCP
ou UDP, porém antes de encaminhar para a rede, as aplicações encapsulam os
segmentos com cabeçalhos especiais apropriados para áudio e vídeo como o RTP.
Para as funções de interatividade como avançar, parar e outros são utilizados
protocolos específicos como, por exemplo, o RTSP.

3.1 Acesso aos Arquivos de Áudio e Vídeo
Os arquivos de áudio e vídeo podem residir em um servidor Web sendo
considerado um objeto dentro do sistema de arquivos do servidor e transmite o
arquivo por meio do protocolo HTTP, da mesma forma que um arquivo HTML e
JPEG. A Figura 22 mostra o processo de envio de um arquivo de áudio em que o
transdutor (aplicação responsável em processar e reproduzir o arquivo multimídia)
comunica-se diretamente com o servidor utilizando um meta-arquivo.

Figura 22 – Transmissão de vídeo com fluxo contínuo em servidor Web
Fonte: Adaptado Kurose, 2006
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Uma outra forma de acesso e de disponibilizar arquivo multimídia é utilizando
uma arquitetura com dois servidores sendo um para páginas Web (incluindo metaarquivo) e outro para transmissão do fluxo contínuo, conforme mostra a Figura 23.

Figura 23 – Transmissão de vídeo com fluxo contínuo em servidor específico
Fonte: Kurose (2006)

3.2 Protocolos para as Aplicações Interativas e em Tempo Real
Os principais protocolos para aplicações interativas em tempo real são: o
RTP. SIP e H.323.

3.2.1 RTP - Protocolo de Tempo Real
O RTP é um protocolo que inclui campos para dados de áudio e vídeo,
número de sequência e marcas de tempo. Pode ser utilizado para transportar
diversos formatos de áudio e vídeo como PCM, GSM, MP3, MPEG e H.263, além de
outros protocolos proprietários. O RTP atua sobre o UDP e cada porção de áudio ou
vídeo codificada recebe um cabeçalho RTP, geralmente com comprimento de 12
Bytes, formando o pacote RTP.
O RTP permite que cada fonte (uma câmera ou um microfone) seja atribuída
um fluxo de pacotes em sentidos diferentes (transmissão/recepção). Além do modo
unicast o RTP pode ser enviado em modo multicast (um-para-muitos ou muitos-paramuitos).
Os principais campos do RTP, mostrados na Figura 24, são os campos de
carga útil, número de sequência, marca de tempo e o campo de identificador da
fonte.
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 Campo carga útil – possui 7 bits de comprimento e representa o tipo de
codificação de áudio ou vídeo Este campo pode ser usado pelas
aplicações multimídia para negociar o tipo de áudio que será usado.
 Campo número de sequência – possui 16 bits de comprimento e é
utilizado para identificar perdas de pacotes na rede e restaurar a
sequência correta da aplicação.
 Campo marca do tempo – possui 32 bits de comprimento e reflete o
instante da amostragem do primeiro Byte do pacote RTP. A marca do
tempo é derivada de um relógio de amostragem no remetente. O receptor
usa esta marca para eliminar a variação de atraso na rede e fornecer uma
recepção sincronizada.
 Identificador de sincronização da fonte (Synchronization Source Identifier –
SSCR) possui 32 bits de comprimento e identifica a fonte e o fluxo.

Figura 24 – Cabeçalho RTP
Fonte: Tanembaum (2003)

3.2.1.1 Protocolo de Controle RTP (RTCP)
O protocolo de controle do RTP utiliza a mesma porta do RTP acrescido de
uma unidade. Em geral não encapsulam pacotes de áudio e vídeo enviando
periodicamente informações estatísticas dos fluxos de RTP tais como pacotes
enviados, número de pacotes perdidos e variação de atraso. As aplicações
multimídia utilizam estas informações dependendo da sua configuração e executa
ações como alteração da taxa de transmissão. (Kurose, 2006).
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3.2.2 Protocolo de Inicialização de Sessão (SIP)
Descrito na RFC3261 do IETF, o protocolo SIP prove mecanismos para
estabelecer chamadas entre dois interlocutores por meio de uma rede IP,
negociando a codificação da mídia. Para este estabelecimento de chamada existem
mecanismos para determinar o endereço IP do destinatário e realizar o
gerenciamento das chamadas como adicionar novos fluxos de tráfego de mídia,
alterar a codificação, convidar outros participantes, transferir e segurar chamadas.
O SIP é um protocolo da camada de aplicação e utiliza portas diferentes das
utilizadas para transmissão da mídia que são enviadas por padrão sem proteção de
confidencialidade, porém possui recursos de criptografia e autenticação. É similar ao
HTTP podendo ser usado com UDP ou TCP. O SIP pode ser utilizado de forma
transparente com o IPv4 e IPv6. (Sisalem, 2003).
Embora o SIP seja previsto para trabalhar com IPv6 problemas no
funcionamento deste protocolo poderão ocorrer no processo de migração entre as
redes IPv4 e IPv6 em que usuários poderão não ser localizados quando estiverem
com versões de IPs diferentes (Boucadair, 2007).
Por exemplo, dois usuários A (IPv4) e B (IPv6) que realizarão uma conexão
por meio do SIP quando B envia um convite para A utilizando um servidor Proxy o
usuário A poderá encerrar a sessão ou enviar uma sinalização de falha porque não
há endereço IPv4 no corpo do SDP. Para corrigir este tipo de situação, A e B
deverão operar com as duas versões de IP (Dual Stack) e os Proxy SIPs deverão ter
a capacidade de modificar o corpo do SDP, conforme é proposto no trabalho de
Boucadair (2007) em que as mensagens SIP possuem uma sinalização identificando
se usuário opera com IPv4, IPv6 ou ambos. A Figura 25 mostra as sessões
estabelecidas para transmissão de fluxo multimídia entre um usuário com IPv4 e
outro com IPv6.
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Figura 25 – Sessões para transmissão de um fluxo multimídia entre redes IPv6 e IPv4
Fonte: Boucadair (2007)
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4 REDE IPv6
O IETF prevendo a escassez dos endereços IPv4 em função da demanda de
equipamentos e aparelhos ligados na Internet iniciou no começo da década de 90
um trabalho para desenvolver um protocolo sucessor do IPv4. Os projetistas
aproveitaram a oportunidade para ajustar e ampliar outros aspectos do IPv4 com
base na experiência operacional deste protocolo. (Kurose, 2006).
O resultado foi a especificação do IP versão 6 elaborada por um esforço
denominado Próxima Geração do IP (Next Generation IP – IPng – Brandner, 1996,
RFC1752) cujas principais mudanças foram:
 Capacidade de endereçamento expandido de 32 bits para 128 bits e
criação do endereço anycast que permite que os pacotes possam ser
entregues a qualquer hospedeiro de um grupo. Esta característica permite,
por exemplo, que um determinado acesso a uma página Web seja
encaminhada para um servidor mais próximo de um conjunto de sites
espalhados.
 Cabeçalho de 40 bits, embora maior que o cabeçalho do IPv4 possui
menos campos (7 contra 13) permitindo um processamento mais veloz
dos pacotes e suporte para cabeçalhos de extensões em que caso seja
necessário prover alguma funcionalidade adicional como, por exemplo, o
próprio IPsec possa adicioná-lo ao cabeçalho principal. No IPv4 como
todos os campos são integrados, quando não utilizados se tornam inúteis.
 Rótulo de fluxo de prioridade, conforme a RFC 1752 permite que certos
fluxos tenham um tratamento especial. No caso, transmissões multimídia
poderiam ser favorecidas já que este tipo de transmissão requer
parâmetros de qualidade como latência, vazão, entre outros mais rígidos
se comparado a transmissão de dados.
 Configuração de endereços stateless em que além do mecanismo de
endereçamento statefull do DHCP, as próprias estações poderiam se
autoconfigurar baseado no endereço IP do enlace, chamado de link-local.
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 Suporte nativo de segurança com a adição dos cabeçalhos de extensão
do IPsec de confidencialidade e autenticação.

4.1 Cabeçalho IPv6.
O cabeçalho do IPv6 é mostrado na Figura 26. O campo Version é sempre 6
para o IPv6 e 4 para o IPv4.

Figura 26 – Cabeçalho IPv6
Fonte: Tanembaum (2003)

O campo Traffic class é usado para fazer distinção entre pacotes com
diferentes requisitos de entrega em tempo real.
O campo Flow Label pode ser usado para permitir que uma origem e um
destino configurem uma conexão com propriedades e necessidades específicas
para um determinado fluxo.
O campo Payload length determina o número de bytes que seguem o
cabeçalho de 40 bytes. O nome desse campo, que no IPv4 é Total Length, foi
alterado devido à pequena mudança de significado a que foi submetido: os 40 bytes
do cabeçalho deixaram de ser contados como parte do tamanho, como acontecia
até então.
O campo Next Header é utilizado quando outros cabeçalhos de extensão são
utilizados. Esse campo informa quais dos seis cabeçalhos de extensão esta sendo
utilizado. Se esse cabeçalho for o último cabeçalho do IP, o campo Next header
indicará para qual protocolo de transporte (por exemplo, TCP, UDP) o pacote deverá
ser enviado. Este campo substituiu o campo Protocol do IPv4.
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O campo Hop Limit é usado para impedir que os pacotes tenham duração
eterna. Na prática, ele é igual ao campo Tempo de Vida do IPv4, ou seja, um campo
que é decrementado a cada hop. Teoricamente, no IPv4 ele denotava um tempo em
segundos, mas nenhum roteador o utilizava dessa maneira. Por esse motivo, seu
nome foi alterado para refletir o modo como de fato ele é usado.
Os campos de endereço de origem (Source Address) e de endereço de
destino (Destination Address) são os campos de endereçamento do IPv6 que são
escritos sob a forma de oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, separados por
sinais

de

dois-pontos

entre

os

grupos,

como

no

exemplo

a

seguir:

2001:DB8:0000:0900:0707:4567:6754:CDFA. Tendo em vista que vários endereços
conterão muitos zeros, foram criadas três formas de otimização. Em primeiro lugar,
os zeros à esquerda dentro de um grupo podem ser omitidos, de modo que 0123
possa ser escrito como 123; Em segundo lugar, um ou mais grupos de 16 bits zero
podem ser substituídos por um par de sinais de dois-pontos e por fim, os endereços
IPv4 podem ser escritos empregando-se um par de sinais de dois-pontos e um
número decimal tradicional, como nesse exemplo,::192.31.20.46. (Tanenbaum,
2003).
Os campos relacionados à fragmentação foram removidos, porque todas as
estações e roteadores compatíveis com o IPv6 devem determinar dinamicamente o
tamanho de datagrama que será usado. O valor mínimo também foi elevado de 576
para 1280, a fim de permitir o uso de 1024 bytes de dados e muitos cabeçalhos.
Além disso, quando uma estação enviar um pacote IPv6 muito grande, o roteador
que não puder encaminhá-lo, enviará de volta uma mensagem de erro em vez de
fragmentar. Essa mensagem instrui a estação a dividir todos os novos pacotes
enviados a esse destino. Na verdade, é muito mais eficiente obrigar a estação a
enviar pacotes com o tamanho exato do que solicitar que os roteadores os
fragmentem automaticamente. Este é um aspecto importante, pois conforme visto no
capitulo 2 Trabalhos Relacionados em 2.1.3 - Impacto do IPsec nas comunicações
multimídia, Klaue (2005) mostra que o processo de fragmentação gera uma perda
de desempenho na vazão dos pacotes em especial para redes sem fio. Portanto,
esta característica do IPv6 pode contribuir em um melhor desempenho para as
transmissões multimídia.
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O campo Checksum também foi removido, pois protocolos de outras camadas
já executam o trabalho de verificação.
4.2 Cabeçalhos de Extensão IPv6
Atualmente, há seis tipos de cabeçalhos de extensão definidos, mostrados na
Quadro 3. Todos eles são opcionais, mas se houver mais de um, eles terão de
aparecer logo depois do cabeçalho principal, de preferência, na ordem listada.

Quadro 3 – Tipos de cabeçalho de extensão do IPv6
Fonte: Tanembaum (2003)

O cabeçalho hop-by-hop é usado para as informações que todos os
roteadores ao longo do caminho devem examinar. Uma opção foi definida foi a
compatibilidade com datagramas além de 64KBytes.
Não são permitidos datagramas com menos de 65.536 bytes, datagramas
maiores resultarão na eliminação do pacote no primeiro roteador, e no envio de uma
mensagem de erro de ICMP. Os datagramas que utilizam essa extensão de
cabeçalho são chamados jumbogramas. O uso de jumbogramas é importante para
as aplicações de supercomputadores que devem transferir gigabytes de dados pela
Internet com grande eficiência (Tanenbaum, 2003). Neste ponto, é importante
ressaltar que o jumbograma também pode trazer benefícios para a transmissão de
dados multimídia, conforme o trabalho de Trisnawan (2010) para a transmissão de
um tráfego em alta definição de IPTV a vazão e latência obtiveram melhores
resultados quando comparado com transmissões que usavam pacotes com tamanho
padrão.
O cabeçalho de opções de destino é usado em campos que só precisam ser
interpretados na estação de destino. Esse campo foi incluído para garantir que o
novo software de roteamento e de estação tratem caso seja necessário uma opção
de destino futuramente.
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O cabeçalho de roteamento lista um ou mais roteadores que devem ser
visitados no caminho até o destino. Dessa forma, poderá definir o caminho ou trajeto
em que o pacote seguirá na rede.
O cabeçalho de fragmento trata a fragmentação da mesma maneira que o
IPv4. Ele contém o identificador do datagrama, o número do fragmento e um bit que
informa se haverá novos fragmentos em seguida. No IPv6, ao contrário do IPv4,
apenas a estação de origem pode fragmentar um pacote.
O cabeçalho de autenticação oferece um mecanismo pelo qual o receptor de
um pacote pode ter certeza de quem o enviou. A carga útil de segurança
criptografada torna possível criptografar o conteúdo de um pacote, de modo que
apenas o destinatário pretendido possa ler seu conteúdo. Os cabeçalhos de
autenticação e segurança são os mesmos utilizados pelo IPsec no IPv4 que serão
descritos mais especificamente no capitulo 5.

57

5 VPN – IPsec
A maioria dos especialistas em segurança acredita que para as transmissões
serem realmente seguras, a criptografia e as verificações de integridade devem ser
realizadas fim-a-fim na camada de aplicação, porém exigirá a implementação das
características de segurança em todas as aplicações. Nessa visão, uma outra
abordagem é inserir a criptografia na camada de transporte ou em uma nova
camada entre a camada de aplicação e a camada de transporte, tornando-a ainda
fim-a-fim, mas sem exigir que as aplicações sejam alteradas. Por outro lado, a ideia
de que os usuários não entendem de segurança e não são capazes de usa-la
corretamente, a camada de rede deveria autenticar e codificar pacotes sem
envolvimento dos usuários. (Tanenbaum, 2003).
Segundo a publicação 800-77 do NIST (National Institute of Standards and
Technology) muitas corporações possuem aplicações com poucas características de
segurança confiando que seus sistemas de proteção de defesa excluam forasteiros.
Além disso, existem corporações que desejam exercer um controle rigoroso sobre as
informações que entram e saem de suas redes internas e assim são contra
conexões seguras fim-a-fim, como IPsec entre estações.
Os controles de segurança na camada de aplicação não podem prover
proteção para as demais camadas, pois estas adicionam informações na
comunicação após serem protegidas. No entanto, controles de segurança em
camadas mais baixas como a camada de enlace são menos flexíveis e granulares
se comparado com as camadas mais altas. Por isso os controles de segurança na
camada de rede têm se tornado bastante popular nos controles de segurança, pois
possuem uma aproximação balanceada entre as camadas mais baixas e altas,
conforme publicação 800-119 do NIST (National Institute of Standards and
Technology).
Depois de anos de batalhas, essa visão da implementação da segurança na
camada de rede ganhou apoio suficiente para que fosse definido um padrão de
segurança da camada de rede pelo IETF. Em parte, o argumento era de que realizar
a codificação na camada de rede não impediria que usuários conscientes da
segurança a implementassem na camada de aplicação e, até certo ponto, isso
também poderia ajudar aos usuários sem consciência da segurança. (Tanenbaum,
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2003). O resultado dessa guerra foi um projeto chamado IPsec (IP security), descrito
nas RFCs 4301, 4302, 4303, entre outras.
O IPsec atua na camada de rede protegendo e autenticando pacotes IP entre
os equipamentos participantes que podem ser de 03 modelos: pares de estações,
pares de gateways ou entre uma estação e um gateway. O termo gateway referencia
os equipamentos intermediários de rede que realizam o IPsec, por exemplo, um
roteador ou um firewall que implementam IPsec.
Em relação aos 3 modelos:


Pares de estações – é geralmente usado quando um pequeno número
de usuários necessita usar ou administrar um sistema remoto.



Pares de Gateway – protege duas redes especificas utilizado para
proteção de duas redes como, por exemplo, entre uma matriz e filial ou
duas empresas parceiras.



Estação e Gateway - protege estações individuais e uma rede
especifica

geralmente

utilizada

para

acessos

temporários

de

determinadas aplicações.

O IPsec possui uma estrutura de padrões abertos, ou seja, não há obrigação
de utilizar um algoritmo de criptografia, autenticação, chave ou algoritmo de
segurança específico, provendo confiabilidade, integridade, autenticação e antirepudio. O IPsec é uma extensão do protocolo IP que fornece privacidade,
integridade dos dados e autenticidade das informações. É um protocolo que opera
sob a camada de rede (ou camada 3) do modelo de referência OSI.
O IPsec fornece criptografia na camada IP sendo nativo para o IPv6, e
opcional para o uso com IPv4. O IPsec é composto de:


Autenticação de Cabeçalho - (Authentication Header - AH), que fornece
a integridade dos pacotes entre origem e destino;



Internet Key Exchange - IKE - Gerenciamento de chaves, associações
de segurança (Security Associations - SA) e os parâmetros para a
comunicação IPsec entre dois dispositivos são feitos através do IKE;
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Certificados Digitais;



O IPsec esta descrito nas seguintes RFCs:



RFCs1825-1829, publicado em 1995;



RFCs 2401-2412, publicado em 1998, substitui as anteriores;



RFCs 4301-4309, publicado em 2005, definiu o padrão Internet Key
Exchange (IKE), que o IPsec utiliza para associação segura de chaves.
Encapsulamento Seguro da Informação - (Encapsulating Security
Payload – ESP).

5.1 Funcionamento do IPsec
O IPsec pode ser configurado para operar em dois modos: Modo Transporte e
Modo Túnel. As RFCs de referência para a arquitetura IPsec são:
◦ RFC 2411 - IP Security Document Roadmap;
◦ RFC

4835

-

Cryptographic

Algorithm

Implementation

Requirements for Encapsulating Security Payload (ESP) and
Authentication Header (AH);
◦ RFC 4302 - IP Authentication Header.

No modo transporte, o cabeçalho IPsec é inserido logo depois do cabeçalho
IP. O campo Protocol no cabeçalho IP é alterado para indicar que um cabeçalho
IPsec segue o cabeçalho IP normal (antes do cabeçalho TCP).
No modo de túnel, todo o pacote IP, incluindo o cabeçalho, é encapsulado no
corpo de um novo pacote IP com um cabeçalho IP completamente novo. Em alguns
casos, o fim do túnel é um gateway. Nesse modo, o encapsulamento ocorre quando
passam pelo gateway e desta forma, as máquinas da LAN não têm de tomar
conhecimento do IPsec. O modo de túnel também é útil quando um conjunto de
conexões TCP é agregado e tratado como um único fluxo codificado, porque isso
evita que um intruso veja quem está enviando, quem está recebendo e quantos
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pacotes são enviados. Às vezes, o simples conhecimento da quantidade de tráfego
e de seu destino é uma informação valiosa. (Tanenbaum, 2003).
Como consequência do processo do IPsec é o aumento do cabeçalho que no
caso do modo túnel vai adicionar 40 Bytes no cabeçalho IPv6. A quantidade de
bytes extras que serão adicionados com o IPsec está mostrada na Quadro 4.

Quadro 4 – Bytes adicionais com o IPsec
Fonte: Alshamsi (2005)

Para estabelecer uma conexão IPsec são executadas 02 fases, sendo que na
primeira fase ocorre a autenticação e a chave de criptografia para proteção da fase 2
e na segunda fase é negociado o algoritmo de criptografia e autenticação.

5.2 Os Protocolos AH e ESP
O protocolo AH, Authentication Header, adiciona autenticação e integridade,
ou seja, garante a autenticidade do pacote e também que este não foi alterado
durante a transmissão. O AH pode ser usado no modo transporte ou no modo túnel,
como descrito anteriormente. O uso do AH previne ataques do tipo: Replay, ou seja,
quando o atacante intercepta um pacote válido e autenticado pertencente a uma
conexão, replica-o e o reenvia, "entrando na conversa". A utilização do campo
Sequence Number ajuda na prevenção a este tipo de ataque, pois permite numerar
os pacotes que trafegam dentro de uma determinada AS.
O Spoofing, é um outro tipo de ataque em que o AH previne e funciona
quando o atacante assume o papel de uma máquina confiável para o destino e,
dessa forma, ganha privilégios na comunicação. A utilização de mecanismos de
autenticação previne este tipo de ataque. Por fim, o "Roubo de conexões"
(connection hijacking), ou seja, quando o atacante intercepta um pacote no contexto
de uma conexão e passa a participar da comunicação. A utilização de mecanismos
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de autenticação previne este tipo de ataque. Os campos que compõe o cabeçalho do
protocolo de segurança AH são mostrados na Figura 27.

Figura 27 – Cabeçalho AH
Fonte: Tanembaum (2003)



Próximo Cabeçalho (Next Header): contém o identificador do
protocolo do próximo cabeçalho.



Comprimento do conteúdo (Payload len);



Reservado: 16 bits reservados para extensão do protocolo.



SPI (Security Parameter Index): este índice, em conjunto com o
protocolo AH e o endereço fonte, identifica unicamente uma SA para
um determinado pacote.



Número de sequência (Sequence Number): contador que identifica os
pacotes pertencentes a uma determinada AS (usado como mecanismo
anti-replay).



Dados de Autenticação: campo de comprimento variável que contém
o ICV (Integrity Check Value) para este pacote, que é calculado
seguindo o algoritmo de autenticação usado, definido pela AS.
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Observa-se que o AH adiciona autenticação, porém os dados continuam
trafegando intactos na rede, e podem ser capturados através de sniffers, por
exemplo. Assim, a confidencialidade é tratada por outro protocolo, o ESP. Um
importante aspecto do protocolo AH é que este prove a integridade de todo o pacote
inclusive do cabeçalho IP e desta forma se torna incompatível em redes com NAT.
O protocolo ESP, Encapsulating Security Payload, adiciona autenticação e
confidencialidade, garantindo que somente os destinatários autorizados terão
acesso ao conteúdo do pacote. O ESP pode ser usado no modo transporte ou no
modo túnel, como descrito anteriormente. O uso do ESP previne ataques do tipo
Replay, através da utilização do campo Sequence Number, de maneira análoga ao
AH, "Particionamento de pacotes cifrados" que é o que acontece quando o atacante
obtém partes de pacotes cifrados e consegue montar um pacote que pode ser aceito
por um dos membros da conexão, Sniffer, ou seja, quando o atacante obtém os
pacotes que trafegam na rede. A Figura 28 mostra o cabeçalho ESP.

Figura 28 – Cabeçalho ESP (a) Modo Transporte (b) Modo Túnel
Fonte: Tanembaum (2003)



SPI (Security Parameter Index): este índice, em conjunto com o protocolo AH
e o endereço fonte, identifica unicamente uma SA para um determinado
pacote.



Número de sequência: contador que identifica os pacotes pertencentes a
uma determinada SA (usado como mecanismo anti-relay).



Dados Cifrados e Parâmetros: contém os dados cifrados e os parâmetros
utilizados pelo algoritmo de criptografia usado, definido pela AS.
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Dados de Autenticação: campo de comprimento variável que contém o ICV
(Integrity Check Value) para este pacote, calculado seguindo o algoritmo de
autenticação usado, definido pela AS.

O ESP é mais utilizado, pois protege os cabeçalhos IPs originais, criando
cabeçalhos adicionais para a transmissão e assim compatível com redes que
utilizam o NAT.

5.3 Associações de Segurança (AS)
Associações de Segurança (SA) são muito importantes dentro do IPsec, pois
contém todas as informações que serão necessárias para configurar as conexões
entre as entidades do IPsec. São criadas durante o processo de negociação dos
parâmetros da conexão e em uma SA estão contidas informações como algoritmo de
criptografia, chaves secretas ou sequências de números, funções hash, modo de
funcionamento (túnel ou transporte), porta de comunicação entre outros.
A SA determina o nível de segurança fornecida pelo IP Security Protocol
(IPsec). Uma associação de segurança é a combinação de uma chave negociada,
um protocolo de segurança e o índice de parâmetros de segurança (Security
Parameter Index - SPI) que juntos definem a infraestrutura de segurança usada para
proteger a comunicação do remetente ao receptor.
Uma SA é identificada unicamente por três parâmetros: o SPI, o endereço IP
de destino e o identificador do protocolo (AH ou ESP).


O SPI é um número de 32 bits, escolhido para identificar uma
determinada SA para qualquer dispositivo conectado, sendo definido
durante a negociação que antecede o estabelecimento da mesma.
Assim, todos os membros de uma SA devem conhecer o SPI
correspondente e usá-lo durante a comunicação. O SPI é colocado nos
datagramas AH ou no ESP e, assim, permite ligações seguras de cada
datagrama para a associação de segurança.
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O endereço de destino é o endereço do dispositivo para o qual o SA
está estabelecido, pode ser unicast, broadcast ou ainda multicast. No
entanto, para a definição dos mecanismos de gerenciamento de SA, o
IPsec assume um endereço destino unicast, estendendo as definições
para os casos de broadcast e multicast.



O identificador de protocolo especifica se esta associação é tipo AH ou
ESP.

Se ambos dispositivos estiverem em uso, utilizarão SAs

distintas, o número 51 é utilizado para o AH e o número 50 para o ESP.

5.4 Gerenciamento de Chaves
Os dois principais protocolos que realizam o processo de troca de chaves no
IPsec são:


Protocolo de troca de chaves da Internet (Internet Key Exchange – IKE)
– possui a versão 1 e 2 e é responsável em definir os parâmetros de
segurança das conexões IPsec, além de negociar, gerenciar e
estabelecer as SAs e negociar as chaves;



Protocolo de Acordo de Segurança e de Administração de Chaves na
Internet ( Internet Security Associations and Key Managenent ProtocolISAKMP).

5.5 Desempenho do IPsec e o Processo de Compressão de Payload
Nas comunicações, muitas vezes é desejável realizar compressão sem
perdas de dados para remontar as informações em um formato menor sem perder
seu significado. Por exemplo, se a estação A quer enviar uma string para a estação
B de mil Xs, seria mais eficiente para enviar B hospedar um único X e dizer-lhe para
usar um mil deles. Da mesma forma, usando um protocolo de compressão para
comunicações IPsec devem melhorar a eficiência de IPsec em termos de largura de
banda de rede, pois menos bytes de dados terão de ser transmitidos. No entanto, o
processo de criptografia faz com que os dados apareçam aleatoriamente para um
determinado observador, por exemplo, as letras, dígitos e pontuação de uma
mensagem de e-mail podem ser convertidos em muitos diferentes caracteres
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imprimíveis e não imprimíveis. Dados aleatórios são muito difíceis de comprimir,
porque a compressão funciona, comunicando as mesmas informações em um
formato menor. Portanto, é muito mais eficaz para a primeira comprimir os dados e
depois criptografar.
O IP Payload Compression Protocol (IPComp) é geralmente usado com
IPsec. Ao aplicar IPComp para uma carga primeiro, e depois criptografar o pacote
através ESP, uma compressão mais efetiva pode ser alcançada. No entanto, isso é
um pouco dependente dos dados em cada pacote. Por exemplo, a compressão
proporciona pouca economia sobre cargas muito pequenas. Além disso, alguns
dados podem já ser comprimido por um aplicativo ou outros meios. Nesses casos, é
um desperdício de recursos para comprimir a carga, como a sobrecarga de
compressão e descompressão de dados supera o benefício de uma redução no
tamanho da carga trivial (ou nenhuma redução em todos). Assim, IPComp só usa
compressão se ele realmente faz o pacote menor. Se ele tenta comprimir um pacote
e descobre que nenhum benefício é adquirido, ele irá enviar o original, de pacotes
não-comprimido,

para

o

receptor

não

desperdiçar

recursos

realizando

a

descompressão. (Frankel, 2005).
Cada pacote com compressão aplicada irá conter um cabeçalho IPComp. Cada
cabeçalho possui três campos:


Próximo Cabeçalho. Este campo contém o número do protocolo IP para a
carga útil do pacote, como a 6 para TCP ou UDP 17 para.



Reservados. Este campo é reservado para uso futuro, por isso deve ser
definido como 0.



Índice de Parâmetros de Compressão (CPI). Este é semelhante ao SPI. A
CPI e o destino endereço IP de uma associação de segurança de
compressão.
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IPComp pode ser configurado para fornecer compressão para o tráfego IPsec
indo a uma única direção (por exemplo, compactar os pacotes a partir do terminal A
para B, mas não de B para A) ou em ambas as direções. Além disso, permite que os
administradores IPComp selecionem os algoritmos de compressão múltipla,
incluindo DEFLATE e LZS. O IPComp oferece uma solução simples e flexível para
comprimir payloads IPsec.

5.6 Desempenho do IPsec e o Processo de Compressão de Cabeçalhos
Nas conexões IPsec em modo túnel, as SAs utilizam um cabeçalho IP
adicional por pacote aumentando significativamente o custo na transmissão de
pacotes com perfil de baixo payload, ou seja, em pacotes pequenos e isto pode ser
agravado pelo IPv6 que, a parte de suas vantagens, possui um tamanho de
cabeçalho duas vezes maior que o IPv4. (Ertekin, 2006).
Muitas aplicações multimídia geralmente utilizam pacotes pequenos e dessa
forma o tamanho do cabeçalho ira gerar um aumento no custo da transmissão em
termos de processamento e consumo de banda. (Murugesan, 2009).
Dessa forma o IETF vem desenvolvendo técnicas de compressão de
cabeçalho, tais como: IP Header Compressiom (IPHC), Compressed Real Time
Transport Protocol (CRTP), Enhanced Compressed Real Time Transport Protocol
(ECRTP), e o RObust Header Compression (ROHC), visando minimizar os custos
das transmissões e estendendo estas técnicas para serem utilizadas integradas ao
IPsec.
A técnica de compressão reduz o tamanho do pacote com eficiência
melhorando a vazão. Os protocolos de compressão são geralmente aplicados nos
enlaces de dados, criando um fluxo de dados compactado. No processo de
descompressão o fluxo é reconstruído e verificado se erros não foram propagados.
Ao integrar duas tecnologias complexas, tais como compressão de cabeçalho
e IPsec, os vários aspectos da cada tecnologia, como funcionalidade e segurança,
não devem ser compreendidos como resultado da integração. Isto cria uma
variedade de desafios para tentar determinar o melhor método para integração. Um
dos desafios é que embora o processo de compressão ocorra nos gateways, os
pacotes podem passar por vários nós até chegar a seu destino podendo ocorrer
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perdas de pacotes. Neste ponto, os algoritmos de compressão devem ter
flexibilidade para operar com perdas de pacotes, reordenação e tolerância com
latência.
Um outro desafio é que em uma conexão IPsec a compressão pode ser
aplicada para todos os pacotes ou para um determinado fluxo, neste caso a conexão
deverá ter capacidade para transmitir e tratar os pacotes com compressão e sem
compressão. Por fim, caso algum algoritmo de compressão necessita de uma
comunicação bidirecional para fins de controle e correção de erros, esta
comunicação bidirecional se torna problemática com o IPsec, pois os SAs suportam
conexões unidirecionais. A Figura 29 mostra a estrutura do processo de compressão
de cabeçalhos em conexões IPsec proposta por Ertekin (2006) nos modos de saída
e entrada, respectivamente.

Figura 29 – Estrutura de compressão Modo Saída
Fonte: Ertekin (2006)
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6 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO
O cenário proposto para a avaliação de desempenho das transmissões
multimídia em conexões VPN com IPsec desenvolvido neste trabalho foi composto
por:


uma estação cliente, notebook DELL com processador Core 2 Duo
(2GHz), 3GBytes de memoria RAM, configurada com Windows Vista
(32 bits), para reprodução da aplicação multimídia e recepção do
tráfego de fundo;



uma estação, notebook CCE com processador Intel Core 2 Duo
(1.67GHz), 2GBytes de memoria RAM e configurada com Windows 7
(32 bits) atuando com função de servidor de aplicações multimídia de
fluxo contínuo armazenado e emissão de tráfego de fundo;



dois firewalls com VPN, Cisco 5505, 512MBytes de memória e versão
8.4(2) sendo um ligado à estação cliente e outro ligado ao servidor com
a função de estabelecer a comunicação segura com IPsec;



dois roteadores Cisco 1841, interligados pela interface serial para
simulação de um enlace de dados (última milha) de 2 Mbps;



uma estação com processador Pentium Dual Core (2GHz) e 2GB de
memória RAM e Window XP com analisador de protocolo Wireshark
(1.6.6) para coletar os pacotes trafegados entre a estação cliente e
servidor.

A Figura 30 mostra a topologia lógica do experimento.

Figura 30 – Ambiente de simulação proposto para avaliação do desempenho das
transmissões multimídia com IPsec
Fonte: Autor
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Para simulação da transmissão de vídeos armazenados foi utilizado o VLC e
para geração de tráfego de fundo utilizou-se o gerador de tráfego IPERF com UDP.
Um analisador de protocolo Wireshark foi conectado a cada um dos firewalls
coletando os pacotes transmitidos para cálculo das métricas.

6.1 Metodologia
A metodologia utilizada neste trabalho segue a apresentada por Jain (1991) e
consiste de 10 etapas conforme descritas abaixo.
1 – Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema;
2 – Listar os serviços do sistema e possíveis resultados;
3 – Selecionar as métricas;
4 – Listar os parâmetros do sistema e de carga;
5 – Selecionar fatores e seus valores;
6 – Selecionar as técnicas de avaliação;
7 – Selecionar a carga de trabalho;
8 – Projetar experimentos;
9 - Analisar e interpretar os resultados;
10 – Apresentar os resultados e iniciar novamente se for o caso.

6.1.1 Etapa 1 – Determinar os Objetivos do Trabalho a definir o Sistema
Segundo Jain (1991) esta etapa consiste em determinar o objetivo e seu
escopo; sendo o primeiro passo de qualquer projeto de avaliação de desempenho.
Em um mesmo conjunto de hardware e software, a definição do sistema pode variar
dependendo dos objetivos do estudo.
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Neste trabalho, o objetivo é avaliar o impacto no desempenho do IPsec em
uma conexão VPN com IPsec, no modo túnel, nas transmissões de dados multimídia
em um ambiente IPv6 para diferentes níveis de carregamento de tráfego, em redes
sem priorização de tráfego ou reserva de banda, quantificando a influencia do IPsec.

6.1.2 Etapa 2 – Listar os Serviços e possíveis Resultados
Segundo Jain (1991) todo sistema possui uma lista de serviços que quando
requeridos provê um determinado número de resultados podendo atingir ou não os
objetivos esperados. Para este trabalho foi caracterizado o sistema como a
infraestrutura e o conjunto de recursos que realizam a transmissão multimídia com e
sem proteção, por meio do IPsec. Desta forma, foi considerado para a lista de
serviços 03 tipos de transmissão de pacotes multimídia: sem IPsec, com IPsec e
chave de criptografia de 128 bits e com IPsec e chave de criptografia de 192 bits.
Conforme publicação 800-77 (Guia de recomendações VPN IPSec do Instituto
Nacional de Padrões e Tecnologia - NIST do Departamento de Comercio dos
Estados Unidos) o AES é o algoritmo de criptografia proposto pelo governo
americano e padronizado para uso das agências federais americana, embora o
3DES também seja aceito. Desta forma, o AES-CBC (AES Cipher Block Chaining)
com chave de 128 bits é altamente recomendado e prevendo uma possível diferença
de desempenho em razão do tamanho das chaves, foi proposto neste trabalho que a
avaliação fosse realizada para 02 tamanhos diferentes (128 e 192 bits).
O Quadro 5 apresenta os serviços que serão avaliados. Com relação aos
possíveis resultados; espera-se que o IPsec consiga atingir as métricas de
desempenho dentro dos parâmetros de qualidades aceitáveis que para latência é de
até 150 ms e para variação estatística entre pacotes, jitter, de até 50 ms(Perez,
2006).

Serviços

Transmissão sem segurança (Sem IPsec)
Transmissão com IPsec AES 128
Transmissão com IPsec AES 192

Quadro 5 – Lista de Serviços
Fonte: Autor
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6.1.3 Etapa 3 – Selecionar Métricas
Nesta etapa o objetivo é estabelecer os parâmetros utilizados para
comparação do desempenho. Para este trabalho foram utilizadas métricas de
desempenho, conforme descrito abaixo e apresentado no Quadro 6.
Latência – foi considerado latência, o tempo que um pacote percorreu a rede,
a partir da interface de entrada do firewall de origem até a interface de saída do
firewall de destino.
Jitter – variação estatística do atraso de entrega de pacotes. Para obter os
valores de jitter foi calculado a diferença da latência entre pacotes consecutivos na
interface de saída do firewall de destino.
Perdas – é a porcentagem de pacotes perdidos durante a transmissão que
passou pelo firewall de origem e não chegou na estação de destino.
Além das métricas de desempenho foram observadas as métricas de
capacidade:
Vazão – intervalo da quantidade de dados transmitidos por segundo. Esta
medida foi obtida na interface de saída do firewall de destino.
Processamento e memória – porcentagem de utilização dos firewalls de
origem e destino.

Métricas
Desempenho
Latência

Jitter

Média

Média

Desvio
Padrão

Desvio
Padrão

Quadro 6 – Métricas
Fonte: Autor

Capacidade
Perdas

Vazão

Processamento e
Memória

Total

Intervalo de
vazão total

Média de utilização
dos equipamentos
firewall
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6.1.4 Etapa 4 – Listar os Parâmetros do Sistema e da Carga
Listar todos os parâmetros que afetam o desempenho do sistema podendo
ser divididos em parâmetros do sistema (hardware e software) e parâmetros da
carga (quantidade de pacotes em uma transmissão para um determinado vídeo). No
caso dos parâmetros de sistema não deverá haver variação deste parâmetro uma
vez que para o experimento foram utilizados os mesmos conjuntos de equipamentos
nas mesmas configurações. Conforme capitulo 2 os parâmetros que influenciam a
transmissão multimídia com IPsec são: o tamanho médio do pacote, latência
inserida pelo processo de criptografia, o tráfego de fundo da rede, processo de
encapsulamento e o processo de compressão.

6.1.5 Etapa 5 – Selecionar Fatores e seus Valores
Para esta etapa foram definidos os fatores que variaram no experimento e os
seus valores, denominado de níveis. Também foram definidos os fatores que
permaneceram

fixos.

Para

este

trabalho

apenas

o

fator

de

nível

de

congestionamento foi alterado em 3 níveis:
A - Sem tráfego de fundo – Para análise do impacto do IPsec sem influência
de congestionamento;
B – Com 55% de tráfego de fundo – Para análise do impacto do IPsec com
uma condição de médio carregamento na rede;
C – Com 70% de tráfego de fundo – Para análise do impacto do IPsec com
uma condição de alto carregamento na rede.

Cabe ressaltar que a transmissão multimídia analisada requer uma banda
calculada de 630 Kbps, sendo 512 Kbps para vídeo e 128 Kbps para voz.

No

entanto, para este experimento foi utilizado o protocolo H.264 / MPEG-4 e conforme
medição realizada sem IPsec e sem tráfego de fundo a vazão gerada pela aplicação
foi em torno de 400Kbps. Desta forma, o tráfego multimídia transmitido adicionado
nas condições A, B e C representou teoricamente os seguintes níveis de utilização
do enlace: 20% (considerando 400 Kbps para aplicação multimídia), 75% e 90%,
sem IPsec
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6.1.6 Etapa 6 – Selecionar Técnicas de Avaliação
Conforme descrito no trabalho de Cerutti (2006), existem 3 técnicas básicas:
Modelagem analítica, Simulação e Medições em sistemas reais. Neste trabalho foi
utilizada a medição de sistemas reais. O laboratório foi configurado, conforme
apresentado na Figura 32 e especificação apresentada no Quadro 7. Conforme
publicação do NIST o algoritmo de hash altamente indicado é o SHA-1/HMAC. O
valor fixo na linha de utilização de rede corresponde a taxa de utilização teórica da
aplicação multimídia.

Especificação
Ambiente
Enlace WAN

Fixo
IPv6
2 Mbps

Vazão do tráfego de fundo

-

Vazão da aplicação
multimidia

400 Kbps

-

Configuração IPsec

Fixo

Criptografia

AES

Modo

Túnel

Variável
Sem
IPsec/128/192
-

Hash

SHA1/HMAC

-

Aplicação Multimidia

Fixo
HTTP (VLC)
Armazenado
continuo

Variável
-

Protocolo
Tipos de vídeo

Variável
Sem tráfego de
fundo
55% de tráfego de
fundo
70% de trafego de
fundo

-

Quadro 7 – Especificação do Laboratório
Fonte: Autor

6.1.7 Etapa 7 – Selecionar a Carga
Para avaliação da transmissão multimídia foi utilizada uma aplicação de fluxo
continuo armazenado, cujo vídeo não foi de alta definição. As características do
fluxo contínuo estudado foram descritas, após caracterização do tráfego previsto no
diagrama da Figura 31.
Para geração do tráfego de sobrecarga do enlace foi utilizado o software
IPERF que gera tráfego UDP aleatórios em uma determinada intensidade
configurada.
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6.1.8 Etapa 8 – Selecionar a Carga
Segundo Jain (1991) deve-se definir a sequência do experimento de forma
que se obtenha inicialmente mais informação com o mínimo de esforço. Em geral, os
experimentos são divididos em 2 fases, sendo a primeira com mais fatores e menos
níveis para determinar os efeitos dos fatores e a segunda reduzir os fatores e
aumentar os níveis para estes fatores que influenciam de forma maior no
desempenho. Neste trabalho a proposta foi realizar inicialmente uma caracterização
do tráfego selecionado. Na primeira fase, coletar e analisar o desempenho das
transmissões sem IPsec, porém considerando os níveis de congestionamento na
rede. Na segunda fase, deverá ser considerado o IPsec. O diagrama da Figura 31
mostra o fluxo do processo de avaliação.

Figura 31 – Fluxo do Experimento
Fonte: Autor
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6.1.9 Etapa 9 – Analisar e Interpretar os Dados
As repetições podem apresentar resultados diferentes, portanto é necessário
considerar a variação dos resultados, pois somente comparações de médias podem
conduzir a conclusões erradas. O Quadro 8 apresenta como os dados serão
organizados nesta fase.

Cenário

IPsec AES
128bits

Trafego de
fundo

Sem trafego
de fundo

Coletas

Média de Média de
Latência
Jitter

Perda de
pacotes

Vazão
(Kbps)

Processamento Memória
(%)
(%)

1
2
3
4
…

Quadro 8 – Análise dos Dados
Fonte: Autor

Para determinar a quantidade de amostras necessárias foi utilizada a formula
descrita abaixo do estudo de Jain (1991). Quanto maior a amostra, maior será a
confiança na avaliação, porém grandes amostras requerem mais esforços e
recursos, portanto é desejado encontrar o menor tamanho de amostra em que será
obtida a precisão desejada. Jain (1991) descreve 03 diferentes métodos para
definição da quantidade de amostras: determinação média, determinação de
proporção e comparação entre dois sistemas. Neste trabalho foi utilizado o método
de determinação média, pois este método visa estimar o desempenho médio de um
sistema. A formula utilizada esta descrita na equação 1.

(1)

n = quantidade de amostras;
z = 1,96 – valor para uma confiabilidade de 95%;
s = desvio padrão dos resultados;
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r = margem de erro, neste trabalho foi considerado 5%;
x = valor médio das amostras de referência.

Para determinação da quantidade de amostras, é necessário um pequeno
conjunto preliminar de medições para estimar o desvio padrão, utilizado na fórmula.
Foram coletadas 10 amostras de referência utilizando uma transmissão com IPsec e
1200Kbits/seg de tráfego de fundo. Conforme cálculo apresentado no Quadro 9 foi
calculado 23,02 amostras, portanto foram utilizadas 24 amostras para cada um dos
cenários.

Amostra de
re fe rê ncia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mé dia da s
cole ta s (ms)
De svio
Pa drã o

Mé dia de
La tê ncia
(ms)
124.98
110.45
127.42
143.26
123.14
94.9
125.37
97.92
127.43
123.56
119.84
14.67

Quadro 9 – Resultado das medições para a estimativa da quantidade de amostras
Fonte: Autor

6.1.10 Etapa 10 – Apresentar os Resultados. Iniciar novamente se necessário
A apresentação deve ser realizada de modo que seja mostrado o resultado de
forma fácil como, por exemplo, por meio de gráficos. Caso seja identificada a
necessidade de retomar os testes com base nos valores alcançados o experimento
deverá ser retomado.
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme diagrama apresentado na Figura 31, no capitulo anterior, ao iniciar
o experimento, foram acionadas as ferramentas de monitoração nos firewall com
VPN e no analisador para realização das medições quando a aplicação multimídia
fosse transmitida. Inicialmente foi realizada a caracterização do tráfego para
identificação dos requisitos de capacidade dos concentradores de VPN e métricas
da transmissão, tais como: vazão, latência, jitter, perdas, processamento e memória.
Em seguida foram analisados os resultados obtidos nas transmissões para
cada um dos cenários propostos neste trabalho. Desta forma, as análises realizadas
foram organizadas da seguinte forma:


Análise da transmissão multimídia sem IPsec e sem tráfego de fundo
(caracterização do tráfego);



Análise da transmissão multimídia sem IPsec e com tráfego de fundo;



Análise da transmissão multimídia com IPsec e chave de criptografia
de 128 bits, sem tráfego de fundo;



Análise da transmissão multimídia com IPsec e chave de criptografia
de 128 bits, com tráfego de fundo;



Análise da transmissão multimídia com IPsec utilizando o AES com
chave de criptografia de 192 bits.

7.1 Análise da Transmissão Multimídia sem IPsec e Tráfego de Fundo
Neste experimento foi utilizado um vídeo de 50 segundos que necessita de
uma taxa de transmissão de 499 Kbps para vídeo (30 frames por segundo - 30 x
16.6Kbps) e 128Kbps para áudio, portanto, 627Kbps de banda necessária.
No entanto, com o padrão configurado H.264 / MPEG-4 no VLC foi obtido
uma redução da banda calculada. Conforme gráfico da coleta 1, mostrado na Figura
32 para a transmissão do vídeo utilizado no experimento, foi observado a utilização
do enlace de dados na ordem de 300Kbps a 500Kbps, incluindo os cabeçalhos de
transporte, rede e enlace. Para esta transmissão a vazão representou de 20% de
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utilização do enlace. Também foi observado um pico de tráfego nos primeiros 5
segundos da transmissão atingindo 1.1 Mbps.

Figura 32 – Gráfico de vazão sem IPsec e sem tráfego de fundo
Fonte: Autor

Em razão da rajada de tráfego inicial foi observado uma latência superior a
150 ms nos primeiros 50 pacotes e durante a transmissão a latência foi inferior a 40
ms, conforme mostrado na Figura 33 obtido na coleta 2.

Latência calculada na coleta 2 da transmissão sem IPsec e sem trafego de fundo
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Figura 33 – Gráfico de latência sem IPsec e sem tráfego de fundo
Fonte: Autor
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Os pacotes transmitidos sem IPsec possuíam 1.514 Bytes de comprimento e
a média de pacotes transmitidos foi de 1755. O Quadro 10, apresenta as métricas
obtidas na transmissão do vídeo sem configuração do IPsec e sem tráfego de fundo.
A latência média da transmissão foi de 17.9 ms e o desvio padrão foi de 20,12 ms.
Em relação ao parâmetro de jitter, foi obtido uma média de 7.67 ms. Não foram
observadas perdas de pacotes neste cenário. Nos equipamentos foram observados
que o processamento e memória não sofreram alta utilização.

Cenário

Sem IPsec

Tráfego de
fundo

Coletas

Média de
Latência (ms)

Desvio
Padrão da
Latência (ms)

Média de
Jitter (ms)

Desvio
Padrão do
Jitter (ms)

Sem Tráfego
de fundo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Média

18.41
17.95
17.87
17.97
18.19
17.87
18.12
18.12
18.32
17.57
17.87
17.91
17.89
18.24
17.58
17.93
18.24
17.38
17.91
17.32
17.84
17.87
17.84
17.38
17.9

21.5
21.09
21.06
21.1
20.3
20.16
21.18
20.2
21.13
18.81
20.14
20.17
20.15
20.15
18.84
20.17
20.24
18.78
19.61
18.8
20.19
20.18
20.19
18.67
20.12

7.64
7.65
7.62
7.66
7.74
7.68
7.68
7.71
7.7
7.64
7.65
7.66
7.65
7.73
7.66
7.66
7.74
7.62
7.72
7.6
7.66
7.68
7.67
7.67
7.67

6.08
5.99
5.93
6
6.07
5.83
6.11
6.03
6.09
5.65
5.81
5.83
5.81
6.07
5.68
5.84
6.08
5.54
5.97
5.48
5.77
5.79
5.82
5.64
5.87

Perda de
pacotes

0

0

Qtd de
pacotes
1754
1759
1759
1757
1754
1760
1755
1754
1759
1754
1761
1759
1760
1755
1754
1760
1751
1754
1754
1754
1753
1753
1751
1740
1755.17

Vazão Total Processam Memória
(Kbps)
ento (%)
(%)

400-450

Inferior a
10%

39

Quadro 10 – Coletas sem IPsec e sem tráfego de fundo
Fonte: Autor

7.2 Análise da transmissão multimídia sem IPsec com tráfego de fundo
A transmissão do vídeo sem IPsec foi submetida a duas condições de tráfego
de fundo, a primeira condição na qual denominamos de médio carregamento do
enlace de dados, continha um tráfego de fundo de 55% da capacidade do enlace.
Em seguida, na segunda condição, denominada de alta saturação foi aumentado o
tráfego de fundo de forma que junto com a aplicação multimídia, o enlace de dados
atingiu 90% da capacidade e com banda necessária para a vazão.
Na primeira condição, médio carregamento, no gráfico de vazão obtido na
coleta 2 mostrado na Figura 34, é possível visualizar o comportamento do tráfego de
fundo (55%) junto com a aplicação multimídia atingindo 75% (1500Kbps) de
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utilização do enlace. No inicio da transmissão foi observado um pico de tráfego
inferior a 5 segundos que atingiu a capacidade máxima do enlace.

Figura 34 – Gráfico de vazão sem IPsec e 55% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Em relação à latência, foi observado comportamento similar ao teste sem
tráfego de fundo, em que no inicio da transmissão, devido à rajada de tráfego os
primeiros pacotes registraram latência superior 150 ms, conforme mostrado na
Figura 35 que neste caso afetou cerca de 100 pacotes. Ao longo da transmissão não
houve pacotes com latência superior a 50 ms.
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Figura 35 – Gráfico de latência sem IPsec e 55% tráfego de fundo
Fonte: Autor
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Os resultados das métricas de latência, jitter e perdas, nesta primeira
condição de médio carregamento de tráfego de fundo estão apresentados no
Quadro 11, cuja média de latência foi de 23 ms e jitter de 7,71 ms e desvio padrão
de 33,38 ms e 5.63 ms respectivamente. Não houve perdas de pacotes na
transmissão e não houve alta utilização de processamento e memória.

Cenário

Sem IPsec

Tráfego de
fundo

Coletas

Média de
Latência (ms)

Desvio
Padrão da
Latência (ms)

Média de
Jitter (ms)

Desvio
Padrão do
Jitter (ms)

1000 Kbps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Média

22.58
23.45
23.88
22.88
21.77
22.86
23.23
23.15
23.33
23.36
21.77
23.25
23
22.96
23.58
21.69
23.11
23.2
23.02
22.09
22.77
23.99
23.35
23.77
23.00

32.2
34.61
36.44
32.95
30.11
33.1
34.88
34.63
34.86
34.67
29.9
34.71
32.97
33.08
34.44
29.82
33.02
34.77
33.09
30.21
32.94
35.51
34.71
33.4
33.38

7.74
7.68
7.69
7.73
7.69
7.74
7.69
7.67
7.71
7.75
7.64
7.69
7.73
7.76
7.71
7.67
7.73
7.68
7.73
7.7
7.74
7.79
7.67
7.75
7.71

5.72
5.51
5.72
5.73
5.43
5.7
5.67
5.43
5.55
5.85
5.24
5.45
5.79
5.7
5.59
5.46
5.87
5.48
5.67
5.59
5.86
5.94
5.55
5.6
5.63

Perda de
pacotes

0

0

Qtd de
pacotes
1745
1756
1759
1753
1752
1754
1756
1757
1756
1755
1755
1756
1754
1754
1760
1754
1752
1760
1751
1754
1755
1756
1760
1746
1754.58

Vazão Total Processamen
Memória (%)
(Kbps)
to (%)

1500

9
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Quadro 11 – Coleta sem IPsec e tráfego de fundo de 55% da rede
Fonte: Autor

Na segunda condição de alto carregamento na rede com 70% de tráfego de
fundo, a capacidade do enlace atingiu 90% de utilização, a transmissão ocorreu com
1300Kbps de tráfego de fundo (65% da capacidade do enlace), porém devido à
adição de cabeçalhos das camadas de rede, transporte e enlace, este tráfego atingiu
1400Kbps (70% da capacidade do enlace) que junto com a aplicação multimídia
atingiram uma utilização do enlace de dados em torno de 1800Kbps (90% da
capacidade do enlace), conforme mostra a Figura 36.
Em relação à latência, foi verificado o mesmo comportamento visualizado na
condição de médio carregamento, ou seja, 55% com tráfego de fundo, os pacotes
iniciais apresentaram latência superior a 150 ms, porém com uma quantidade maior
(200 pacotes). A Figura 37 mostra a latência dos pacotes durante a transmissão. Ao
longo da transmissão a latência foi inferior a 50 ms.
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Figura 36 – Gráfico de vazão sem IPsec e 70% tráfego de fundo
Fonte: Autor
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Figura 37 – Gráfico de latência sem IPsec e 70% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Nesta condição de alto carregamento, 90% de utilização do enlace, sem uso
de IPsec foram obtidos tempos médios de 31,26 ms para latência e 7,93 ms para
jitter, sendo calculado 46,84 ms e 7,85 ms de desvio padrão respectivamente. A
média de pacotes perdidos foi de 3,79 que representa o,2%. No Quadro 12 estão
relacionados os valores obtidos nesta condição.
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Cenário

Sem IPsec

Tráfego de
fundo

Coletas

Média de
Latência (ms)

Desvio
Padrão da
Latência (ms)

Média de
Jitter (ms)

Desvio
Padrão do
Jitter (ms)

Perda de
pacotes

Qtd de
pacotes

1300 Kbps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Média

31.26
31.63
32.03
31.28
31.41
31.9
31.24
31.36
31.24
31.53
31.27
31.83
32.07
31.94
30.1
31.07
32.68
29.74
31.05
31.41
30.94
30.71
31.21
29.3
31.26

46.85
45.18
47.11
47.13
49.87
48.72
47.19
47.65
48.5
47.34
47.85
48.66
46.97
48.18
43.96
46.34
45.57
43.25
45.93
46.04
47.41
47.15
48.08
43.25
46.84

8.61
8.05
7.79
7.77
8.74
7.73
7.8
7.77
8.16
7.78
8.27
7.78
7.79
7.78
7.89
7.8
7.85
7.82
7.87
7.86
7.76
7.79
7.76
7.98
7.93

7.8
9.83
7.08
6.05
19.65
6.01
6.12
5.78
13.6
6.12
14.02
6.13
6.06
6.08
6.19
5.89
7.36
5.9
7.13
7.15
6.06
5.99
5.88
10.58
7.85

6
5
4
3
7
4
1
7
6
1
8
1
1
2
6
6
4
5
4
4
1
1
2
2
3.79

1749
1742
1742
1756
1751
1759
1758
1748
1756
1754
1753
1751
1748
1752
1748
1748
1748
1749
1745
1745
1758
1759
1757
1753
1751.21

Vazão Total Processa
Memória (%)
(Kbps)
mento (%)

1900

6

39

Quadro 12 – Coletas sem IPsec com tráfego de fundo de 70%
Fonte: Autor

No cenário sem IPsec foi observado que a sobrecarga na rede aumentou a
latência dos pacotes na ordem de 5,4 ms na condição de médio carregamento do
enlace de dados (55% de tráfego de fundo) e 13,36 ms para condição de alto
carregamento (70% de tráfego de fundo) e observado que os maiores tempos de
latência ocorreram nos primeiros 5 segundos da transmissão. Durante a transmissão
não houve pacotes com latência superior a 50 ms.
Se utilizarmos o parâmetro de 150 ms como tempo de referência para
transmissão dos pacotes, nas condições de médio e alto carregamento, os impactos
observados na latência em razão do tráfego de fundo foram de 3% e 8,9%,
respectivamente. Portanto, considerando o desvio padrão o tempo de latência
observado esta dentro no parâmetro de qualidade que a transmissão requer.
Para o parâmetro de jitter não foi observado variação dos tempos nas 02
diferentes condições de carregamento na rede que prejudicasse a aplicação
multimídia. Apenas na condição de 70% de trafego de fundo foram observadas
poucas perdas de pacotes, inferior a 1%, provocados pela rajada de tráfego inicial
da aplicação multimídia. O gráfico da Figura 38 mostra o comportamento da latência
nas diferentes condições de carregamento do enlace.
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Figura 38 – Latência sem IPsec
Fonte: Autor

7.3 Análise da transmissão multimídia com IPsec e chave de criptografia de 128
bits, sem tráfego de fundo
Nas transmissões realizadas com IPsec sem tráfego de fundo, os pacotes
tiveram o tamanho reduzido de 1.514 Bytes para 1.294 Bytes de comprimento e a
média de pacotes transmitidos foi de 1920. Esta redução do tamanho deve-se à
aplicação multimídia em razão do acréscimo de cabeçalhos com IPsec que
ultrapassava 1500 Bytes (MTU configurada no experimento). Foi observado
mudança no comportamento da transmissão com IPsec cuja vazão variou de 200 a
600 Kbps, conforme mostrado na Figura 39.

Figura 39 – Gráfico de vazão com IPsec e sem tráfego de fundo
Fonte: Autor
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O reflexo deste comportamento foi observado nos tempos de latência dos
pacotes em que ao longo da transmissão, o tempo de latência de alguns pacotes
foram acima de 150 ms, conforme Figura 40.

Latência dos pacotes com IPsec sem trafego de fundo.
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Figura 40 – Gráfico de latência com IPsec e sem tráfego de fundo
Fonte: Autor

Após a coleta de 24 amostras a latência média desta transmissão foi de 80.3
ms com desvio padrão de 51.17 ms. A média de jitter foi de 9,8 ms e 23,8 ms desvio
padrão, conforme apresentado no Quadro 13.

Cenário

Tráfego de
fundo

Com IPsec Sem Tráfego
AES 128
de fundo

Coletas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Media

Desvio
Média de
Padrão da
Latência (ms)
Latência (ms)
80.7
76.44
77.44
77.1
80.17
77.08
80.34
76.63
77.46
76.88
76.82
80.61
76.91
78.16
80.57
76.44
107.96
80.82
77.72
102.83
76.61
78.86
76.22
76.4
80.3

50.14
48.67
50.37
49.55
49.64
49.87
49.77
48.81
50.61
49.97
49.86
49.87
49.87
47.93
50.11
48.63
70.7
49.52
47.77
68.41
49.2
51.45
48.93
48.54
51.17

Média de
Jitter (ms)
9.9
9.79
9.78
9.77
9.88
9.76
9.9
9.8
9.78
9.76
9.76
9.91
9.77
9.86
9.9
9.79
9.46
9.92
9.88
9.49
9.8
9.75
9.84
9.9
9.8

Desvio
Perda de
Padrão do
pacotes
Jitter (ms)
24.06
23.16
23.31
23.31
23.94
23.14
23.95
23.21
23.41
23.19
23.16
24.17
23.19
23.44
24.07
23.12
27.06
24.1
23.4
27.08
23.13
23.66
23.26
23.6
23.8

0

0

Quadro 13 – Coletas com IPsec sem tráfego de fundo
Fonte: Autor

Qtd de
pacotes da
aplicação
multimidia
1929
1938
1933
1846
1928
1944
1882
1938
1880
1943
1943
1926
1944
1893
1929
1939
1957
1892
1891
1974
1903
1939
1882
1912
1920.21

Vazão Total Processam Memória
(Kbps)
ento (%)
(%)

200-600

Inferior a
10%

39
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Ao comparar os resultados obtidos sem IPsec e com IPsec em uma condição
sem tráfego de fundo, o IPsec apresentou latência entre 4 a 5 vezes superiores à
transmissão sem IPsec e maior variação da vazão, conforme gráfico da Figura 41.
Outra observação é que ao longo da transmissão com IPsec alguns pacotes
apresentaram latência superior a 150 ms, comportamento não observado na
transmissão sem IPsec, no caso da coleta 1, 11% dos pacotes apresentaram
latência superior a 150 ms. Para as métricas de jitter e perdas não houve alteração
no comportamento utilizando o IPsec.

Figura 41 – Comparativo de latência com e sem IPsec sem tráfego de fundo
Fonte: Autor

7.4 Análise da transmissão multimídia com IPsec e chave de criptografia de 128
bits, com tráfego de fundo
Na condição da transmissão com IPsec e com tráfego de fundo foram
realizados testes de forma similar aos testes sem IPsec, ou seja, com dois níveis de
carregamento na rede (médio e alto). Pelo fato do IPsec adicionar cabeçalhos (IP +
ESP) aos pacotes, foi verificado que nas interfaces externas dos firewalls a taxa de
transmissão aumentou 5%, em torno de100 Kbps, sendo que para cada cabeçalho
IPv6 adicionado gerava 40 Bytes e o cabeçalho ESP, 32 Bytes. A Figura 42 mostra
o acréscimo na vazão da saída (output) referente a interface ligada com o roteador
da rede WAN. Em razão desta característica, visando obter o nível de 90% de
utilização do enlace, minimizando situações de saturação do enlace de dados, a
transmissão do tráfego de fundo foi configurada em 1200Kbps.
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Figura 42 – Aumento da vazão em razão do IPsec
Fonte: Autor

Na condição de médio carregamento com tráfego de fundo de 55% e
aplicação multimídia, a vazão durante a transmissão variou de 1200Kbps a
1600Kbps, ou seja, entre 60 e 80% da capacidade do enlace, exceto para o inicio (5
segundos) em que a utilização atingiu a capacidade máxima do enlace.

Figura 43 – Gráfico de vazão com IPsec e 55% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Os reflexos deste comportamento foram observados na latência e mostrados
na Figura 44.
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Figura 44 – Gráfico de latência com IPsec e 55% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Conforme Quadro 14 a média de latência foi de 100.23 ms apresentando um
desvio padrão de 59,26 ms. Na coleta 1, nesta condição 34% dos pacotes
apresentaram latência superior a 150 ms. Em relação ao parâmetro de jitter foi
obtido uma média de 9,72 ms e 25,75 ms de desvio padrão. Não foram observadas
perdas de pacotes nesta condição. Nos equipamentos foram observados que o
processamento e memória não sofreram alta utilização.

Cenário

IPsec AES
128bits

Tráfego de
fundo

Coletas

Média de
Latência (ms)

Desvio
Padrão da
Latência (ms)

Média de
Jitter (ms)

Desvio
Padrão do
Jitter (ms)

1000 Kbps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Media

115.03
91.17
115.77
96.41
88.53
112.31
115.56
89.3
87.83
116.67
88.87
86.71
116.01
89.73
115.62
115.25
118.83
87.07
88.58
89.14
89.4
89.13
115.55
87.02
100.23

69.71
53.05
70.63
58.59
50.79
68.17
70.14
52.34
50.26
71.75
50.31
48.31
70.32
50.94
70.12
69.99
71.84
50.15
51.13
51.57
51.23
50.66
70.53
49.76
59.26

9.61
9.86
9.59
9.65
9.84
9.49
9.58
9.79
9.87
9.45
9.85
9.89
9.62
9.86
9.62
9.54
9.48
9.87
9.89
9.8
9.86
9.86
9.58
9.86
9.72

27.39
24.03
27.91
24.94
24.21
27.32
27.62
24.3
24.36
27.96
23.88
23.96
27.85
24.22
28.17
27.65
27.88
24.08
24.03
26.24
24.26
23.76
27.97
23.97
25.75

Perda de
pacotes

0

0

Quadro 14 – Coletas com IPsec e 55%de tráfego de fundo
Fonte: Autor

Qtd de
pacotes
1945
1949
1848
1951
1950
1892
1946
1879
1909
1948
1947
1959
1946
1938
1945
1849
1947
1959
1982
1853
1939
1947
1847
1949
1926

Vazão Total Processamen
Memória (%)
(Kbps)
to (%)

1500

10

39
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Na condição de alto carregamento, a vazão durante a transmissão variou de
1500 Kbps a 1800 Kbps, ou seja, de 75 a 90% da capacidade do enlace, exceto
para os primeiros 10 segundos que em razão da rajada de tráfego inicial a utilização
atingiu toda a capacidade do enlace, conforme mostrado na Figura 45.

Figura 45 – Gráfico de vazão com IPsec e 70% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Desta forma, a latência foi diretamente afetada conforme gráfico da Figura 46
relativo a coleta 2.
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Figura 46 – Gráfico de latência com IPsec e 70% tráfego de fundo
Fonte: Autor
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Nas coletas realizadas e apresentadas no Quadro 15 foi verificado que a
latência média foi de 122,06 ms com desvio padrão de 71,69 ms. Nesta condição de
alto carregamento, a latência média ficou próxima ao referencial de 150 ms, no caso
da coleta 1 46% dos pacotes apresentaram latência superior ao referencial. Quanto
aos parâmetros de jitter e perdas não houve alteração significativa se comprado com
a transmissão sem IPsec.

Cenário

IPsec AES
128bits

Tráfego de
fundo

Coletas

Média de
Latência (ms)

Desvio
Padrão da
Latência (ms)

Média de
Jitter (ms)

Desvio
Padrão do
Jitter (ms)

Perda de
pacotes

Qtd de
pacotes

1200 Kbps

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Média

136.34
104.7
129.66
105.85
141.01
144.58
99.38
120.82
107.83
146.7
142.58
102.08
142.03
124.94
129.15
127.4
97.79
125.37
94.9
127.49
123.17
120.14
110.45
124.94
122.05

76.22
65.29
74.74
65.05
76.64
76.46
59.73
72.19
67.35
78.42
77.73
64.04
78.95
75.6
76.34
75.5
60.14
73.93
56.85
76.25
74.79
73.73
68.96
75.61
71.69

9.43
9.73
9.35
9.55
9.35
9.26
9.77
9.45
9.69
9.23
9.42
9.7
9.52
9.5
9.28
9.24
9.74
9.36
9.66
9.44
9.59
9.28
9.56
9.5
9.48

28.67
24.76
27.17
24.12
29.66
29.74
23.57
26.6
25.17
29.9
30.39
24.05
30.78
26.64
22.55
23.66
23.32
26.89
23.15
27.95
27.6
21.97
25.18
26.63
26.26

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2.96

1963
1906
1834
1870
1949
1939
1921
1881
1917
1909
1890
1896
1823
1934
1860
1894
1885
1937
1799
1937
1814
1962
1885
1938
1897.63

Vazão Total Processa
Memória (%)
(Kbps)
mento (%)

1500-1800

10
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Quadro 15 – Coletas com IPsec e 75%de tráfego de fundo
Fonte: Autor

Na transmissão com IPsec, a latência média passou de 80.3 ms na condição
sem tráfego de fundo para 100,23 ms na condição de médio carregamento na rede e
122.06 ms na condição de alto carregamento, portanto um acréscimo de 19,93 ms e
42,48 ms para médio e alto carregamento, respectivamente.
Se utilizarmos o parâmetro de 150 ms como tempo de referência para
transmissão dos pacotes, nas condições de médio e alto carregamento, os impactos
observados na latência com IPsec em razão do tráfego de fundo foram de 13,3% e
20,6%, respectivamente. Considerando o desvio padrão a latência observada na
transmissão com IPSec e trafego de fundo passou a atingir e ultrapassar os
parâmetros de qualidade estabelecidos para aplicação multimídia.
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Outro aspecto observado, refere-se a latência média que com IPsec tem
maior variabilidade se comparado com a transmissão sem IPsec, conforme desvio
padrão calculado nos Quadros 14 e 15. Ao longo da transmissão com IPsec alguns
pacotes apresentaram latência superior a 150 ms.
Para as métricas de jitter foi observado um aumento quanto a transmissão
com IPsec. No entanto mesmo considerando o desvio padrão os valores observados
estão dentro do parâmetro de qualidade requerido nesta métrica.
Em relação à métrica de perdas não houve alteração utilizando o IPsec. O
gráfico da Figura 47 mostra a diferença da latência média medida as transmissões e
com e sem IPsec com médio carregamento e a Figura 48 para alto carregamento.

Figura 47 – Comparativo de latência 55% tráfego de fundo
Fonte: Autor

Figura 48 – Comparativo de latência 65% tráfego de fundo
Fonte: Autor
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No aspecto de trafego de fundo percebeu-se que a latência foi mais afetada
quando utilizado o IPsec. No experimento realizado, na transmissão sem IPsec a
latência média aumentou cerca de 14 ms (17 ms – 31 ms) a partir de uma condição
sem carregamento na rede para uma condição de alto carregamento na rede e para
a transmissão com IPsec o aumento foi de 40 ms (80 ms – 122 ms), conforme Figura
49.
Latência em Função do Congestionamento

Figura 49 – Latência em Função do Congestionamento
Fonte: Autor

7.5 – Análise da transmissão multimídia com IPsec utilizando o AES com chave de
criptografia de 192 bits

Na última fase do experimento foi alterado o tamanho da chave do algoritmo
de criptografia e verificado o impacto desta alteração na transmissão sem tráfego de
fundo, com média utilização do enlace de dados. Nestas 02 condições não foi
observado alteração no comportamento conforme gráficos nas Figuras 50 e 51.

Figura 50 – Comparativo de latência com o AES 128 e 192 sem tráfego de fundo
Fonte: Autor
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Figura 51 – Comparativo de latência com o AES 128 e AES192 com 55% de tráfego de
fundo
Fonte: Autor
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho foi analisar os impactos do IPsec no desempenho
das transmissões de dados multimídia que possuem requisitos de qualidade mais
rígidos, tais como, latência, jitter e perdas, se comparado as aplicações web ou email, quantificando sua influência, inclusive em condições de médio e alto
carregamento na rede, em um ambiente IPv6.
Para o desenvolvimento foi realizado experimento utilizando um laboratório
em que 02 roteadores ligados por suas interfaces seriais simulavam um enlace de
dados, última milha, e conectados a cada um destes roteadores, equipamentos
firewalls configurados com IPsec, fechando uma conexão segura entre duas redes
locais. Foi utilizado o algoritmo de criptografia AES considerando dois tamanhos de
chaves diferentes, 128 e 192 bits.
Para análise, aplicada a metodologia proposta por Jain (1991) e nos testes foi
utilizado um vídeo de 50 segundos, no qual a aplicação multimídia (VLC) foi
configurada com os protocolos H.264 / MPEG-4 para transmissão do fluxo na rede.
Para a coleta dos pacotes transmitidos, foi utilizada uma estação com analisador de
protocolo Wireshark, ligadas nas interfaces internas dos equipamentos firewall com
IPSec.
Dentre as métricas de desempenho analisadas observa-se que o IPsec
produz alteração no parâmetro de latência, porém, em relação às métricas de jitter e
perdas não houve alteração significativa do comportamento gerado pelo IPsec.
Para a transmissão sem o IPsec, a latência média nas 03 condições: sem
carregamento

na

rede,

médio

carregamento

e

alto

carregamento,

foi

respectivamente de 17,9 ms, 23 ms e 31,26 ms com baixo desvio padrão (inferior a
1 ms). Desta forma, foi observado que a sobrecarga na rede aumentou a latência
dos pacotes na ordem de 5,4 ms na condição de médio carregamento e 13,36 ms
para condição de alto carregamento. Se utilizarmos o parâmetro de 150 ms como
tempo de referencia para transmissão dos pacotes, nas condições de médio e alto
carregamento, os impactos observados na latência em razão do tráfego de fundo
foram de 3% e 8,9%, respectivamente, ressaltando que no pior caso a latência
(31,26 ms) representou cerca de 25% dos 150 ms.

95

Para a transmissão com o IPsec, a latência média nas 03 condições: sem
carregamento

na

rede,

médio

carregamento

e

alto

carregamento,

foi

respectivamente de 80,3 ms, 100,23 ms e 122, 78 ms (88,23ms, 113,71 ms, 139,23
ms com desvio padrão), portanto, observou-se que a sobrecarga na rede aumentou
a latência dos pacotes na ordem de 19,93 ms na condição de médio carregamento e
42,48 ms para condição de alto carregamento. Se utilizarmos o parâmetro de 150
ms como tempo de referencia para transmissão dos pacotes, nas condições de
médio e alto carregamento, os impactos observados na latência em razão do tráfego
de fundo foram de 13,3% e 20,6%, respectivamente, ressaltando que no pior caso a
latência (122,78 ms + 16,45 ms - desvio padrão) representou um tempo próximo
dos 150 ms.
Desta forma, os pacotes transmitidos com IPsec tiveram maior impacto se
comparado com a transmissão sem o IPsec em situações com tráfego de fundo. No
caso da transmissão sem IPsec, o aumento no tempo de resposta foi de 3% e 8.9%
nas condições de médio e alto carregamento, o impacto com IPsec foi de 13,3% e
20,6%.
Comparando os resultados com e sem IPsec e alto carregamento na rede, o
IPsec atingiu a média da latência considerando o desvio padrão próxima ao patamar
referencial de 150 ms e portanto, neste caso, podendo prejudicar a aplicação
multimídia.
Por fim, após realização do trabalho as conclusões obtidas foram:


A transmissão com IPsec apresentou maior variação da vazão e dos
tempos de latência;



Não foram observados impactos nas métricas de jitter e perdas;



O IPsec afetou a metrica de latência na ordem de 4,5 a 5 vezes
comparado com a transmissão sem IPsec;



Na condição de médio carregamento o aumento da latência foi de 3%
sem IPsec e 13,3% com IPsec;



Na condição de alto carregamento o aumento da latência foi de 8,9%
sem IPsec e 20,6% com IPsec;
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Ao alterar o tamanho da chave de criptografia não foram observadas
alterações significativas nas métricas analisadas.

8.1 Limitações
A aplicação multimídia utilizada neste trabalho transmitia pacotes com
tamanho constante de 1294 Bytes com IPsec, no entanto, caso a aplicação
multimídia realize a transmissão com tamanhos de pacotes diferentes poderá haver
diferença nos resultados apresentados neste trabalho.

8.2 Trabalhos Futuros
Embora o experimento tenha transcorrido em um ambiente IPv6, algumas
características advindas deste protocolo tais como: jumbograma, priorização de
tráfego, entre outros não foram abordados. Essas características podem contribuir
no melhor desempenho da transmissão, portanto, poderão ser analisadas nos
próximos trabalhos.
Algumas técnicas de compressão podem ser utilizadas em conjunto com o
IPsec de modo a melhorar os parâmetros de qualidade de transmissão da
aplicações multimídia com IPsec.
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Apêndice A – Configuração do IPsec com IPv6 nos Concentradores de VPN
ASA Version 8.4(2)
!
hostname LADOA
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
switchport access vlan 2
!
interface Ethernet0/1
switchport access vlan 12
!
interface Ethernet0/2
!
interface Ethernet0/3
switchport monitor Ethernet0/1
!
interface Ethernet0/4
!
interface Ethernet0/5
!
interface Ethernet0/6
!
interface Ethernet0/7
switchport access vlan 2
!
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
no ip address
ipv6 address fec0::2:209:fff:fe83:25f1/64
ipv6 enable
!
interface Vlan12
no forward interface Vlan1
nameif interna
security-level 0
no ip address
ipv6 address 2000::4:209:fff:fe83:25f1/64
ipv6 enable
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!
ftp mode passive
same-security-traffic permit inter-interface
object network obj_any
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
object service udpteste
service udp source range 5000 65000 destination range 5000 65000
object network LaboB
subnet 2000:0:0:5::/64
object-group protocol TCPUDP
protocol-object udp
protocol-object tcp
object-group service DM_INLINE_SERVICE_1
service-object ip
service-object udp destination eq 5001
service-object tcp
service-object object udpteste
object-group service DM_INLINE_SERVICE_2
service-object ip
service-object udp destination eq 5001
service-object object udpteste
service-object icmp6
object-group service DM_INLINE_SERVICE_3
service-object icmp6
service-object udp
service-object udp destination eq tftp
service-object tcp
pager lines 24
logging enable
logging monitor informational
logging asdm informational
mtu inside 1500
mtu outside 1500
mtu interna 1500
ipv6 icmp permit any outside
ipv6 icmp permit any interna
ipv6 route outside ::/0 fec0::2:209:fff:fe83:25f2
ipv6
access-list
outside_access_ipv6_in
permit
DM_INLINE_SERVICE_1
any 2000:0:0:4::/64
ipv6 access-list outside_access_ipv6_in permit icmp any any
ipv6 access-list outside_access_ipv6_in permit icmp6 any any
ipv6 access-list outside_1_cryptomap permit ip 2000:0:0:4::/64 any
ipv6 access-list outside_1_cryptomap permit ip any any
ipv6 access-list outside_1_cryptomap permit icmp6 any any
ipv6 access-list outside_1_cryptomap permit tcp any any
ipv6 access-list outside_1_cryptomap permit udp any any
ipv6 access-list interna permit udp any any eq 5001

object-group
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ipv6 access-list interna permit ip any any
ipv6 access-list interna permit icmp6 any any
ipv6 access-list interna permit icmp any any
ipv6 access-list interna permit tcp any any
ipv6 access-list interna permit udp any any
ipv6
access-list
outside_access_ipv6_out
permit
object-group
DM_INLINE_SERVICE_3
any any
ipv6
access-list
interna_access_ipv6_out
permit
object-group
DM_INLINE_SERVICE_2
any any
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
!
object network obj_any
nat (inside,outside) dynamic interface
access-group outside_access_ipv6_in in interface outside
access-group outside_access_ipv6_out out interface outside
access-group interna in interface interna
access-group interna_access_ipv6_out out interface interna
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
user-identity default-domain LOCAL
http server enable
http server idle-timeout 10
http 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart
no sysopt connection permit-vpn
crypto ipsec ikev1 transform-set ESP esp-aes esp-sha-hmac
crypto map outside_map 1 match address outside_1_cryptomap
crypto map outside_map 1 set pfs
crypto map outside_map 1 set peer fec0::3:209:fff:fe83:25f1
crypto map outside_map 1 set ikev1 transform-set ESP
crypto map outside_map interface outside
crypto ikev1 enable outside
crypto ikev1 policy 10
authentication pre-share
encryption 3des
hash md5

105

group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd auto_config outside
!
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 inside
dhcpd enable inside
!
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics host
threat-detection statistics port
threat-detection statistics protocol
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
username admin password f3UhLvUj1QsXsuK7 encrypted
tunnel-group fec0::3:209:fff:fe83:25f1 type ipsec-l2l
tunnel-group fec0::3:209:fff:fe83:25f1 ipsec-attributes
ikev1 pre-shared-key *****
!
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum client auto
message-length maximum 512
policy-map global-policy
class class-default
user-statistics accounting
policy-map type inspect ipv6 teste
parameters
verify-header type
verify-header order
match header routing-type range 0 255
drop log
!
service-policy global-policy global
prompt hostname context
no call-home reporting anonymous
Cryptochecksum:59283c3363223df550824972d7a188d5
: end
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Apêndice B – Configuração e especificação do tráfego de fundo no Iperf
Iperf é uma ferramenta de teste de rede que pode criar fluxos TCP e UDP
escrito em C + +. O Iperf foi desenvolvido pela Distributed Applications Support
Team (DAST), no Laboratório Nacional de Pesquisa de Rede Aplicada (National
Laboratory for Applied Network Research - NLANR).
O Iperf permite ao usuário definir vários parâmetros que podem ser usados
para testar uma rede e tem uma funcionalidade de cliente e servidor, podendo medir
a taxa de transferência entre os dois extremos, unidirecional ou bidirecional. É um
software de código aberto e funciona em várias plataformas, incluindo Linux, Unix e
Windows.
Quando usado para testar a capacidade da rede, o Iperf permite ao usuário
especificar o tamanho do datagrama, neste trabalho para o carregamento da rede foi
configurado a geração de pacotes com 1000 Bytes de comprimento. O Iperf também
permite determinar o nível de carregamento na rede, porém somente com UDP.
Neste trabalho foi utilizada a versão 2.0.5 do Iperf, sendo o fluxo configurado
no mesmo sentido da aplicação multimídia do servidor para a estação. Para utilizar o
Iperf basta instalar o aplicativo nas duas estações, abrir um prompt do DOS e digitar
os comandos conforme mostra as Figuras 52 e 53 (estação cliente e servidor,
respectivamente).

Figura 52 – Resultado do Iperf no lado servidor
Fonte: Autor

107

Figura 53 – Resultado do Iperf no lado cliente
Fonte: Autor

Os resultados apresentado na Figura 53, trata-se de um envio de 1 Mbits/seg
durante 10 segundos
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Anexo 1 – Funcionamento do SIP
O funcionamento do SIP consiste no envio de uma mensagem em texto ASCII
que possui um nome de método na primeira linha, seguido por linhas adicionais
contendo cabeçalhos para passagem de parâmetros. Os seis métodos definidos
estão listados no Quadro 16.

Quadro 16 – Tabela das funcionalidades do protocolo SIP
Fonte: Tanenbaum (2003)

Números de telefones no SIP são representados como URLs, por exemplo,
ilse@cs.universiry.edu, para uma usuária chamado Ilse no host especificado pelo
nome DNS cs.university.edu. Os URLs do SIP também podem conter endereços
IPv4, endereços IPv6 ou números de telefones reais.
Para estabelecer uma sessão, o chamador cria uma conexão TCP com o
chamado e envia uma mensagem “INVITE” sobre ela, ou então envia a mensagem
INVITE em um pacote UDP. Em ambos os casos, os cabeçalhos da segunda linha e
das linhas subsequentes descrevem a estrutura do corpo da mensagem, que
contém os recursos do chamador, tipos de mídia e formatos. Se o chamado aceitar a
ligação, ele responderá com um código de resposta do tipo HTTP (um número de
três dígitos em que 200 significa aceitação). Seguindo a linha do código de resposta,
o chamado também pode fornecer informações sobre seus recursos, tipos de mídia
e formatos.
A conexão é feita com o uso de um handshake de três vias, de forma que o
chamador responde com uma mensagem ACK para finalizar o protocolo e confirmar
o recebimento da mensagem 200. Qualquer uma das partes pode solicitar o término
de uma sessão enviando uma mensagem que contém o método BYE. Quando o
outro lado a confirmar, a sessão será encerrada.
O método OPTIONS é usado para consultar uma máquina sobre seus
próprios recursos. Em geral, ele é usado antes de uma sessão ser iniciada, a fim de
descobrir se essa máquina é capaz de se comunicar usando voz sobre IP ou se está
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sendo utilizado qualquer outro tipo de sessão. O método REGISTER se relaciona
com a habilidade do SIP para localizar e se conectar a um usuário que está longe de
casa. Essa mensagem é enviada a um servidor de localização do SIP que controlar
a localização de cada usuário. Esse servidor pode ser consultado mais tarde para
descobrir a localização atual do usuário. A operação de redirecionamento é ilustrada
na Figura 54. O chamador envia a mensagem INVITE a um servidor proxy para
ocultar o possível redirecionamento. Então, o proxy procura o usuário e envia a
mensagem INVITE a ele. Em seguida ele atua como um relé para as mensagens
subsequentes no handshake de três vias. As mensagens LOOKOP e REPLY não
fazem parte do SIP; qualquer protocolo conveniente pode ser usado, dependendo do
tipo de servidor de localização usado. (Tanenbaum, 2003).

Figura 54 – Processo de funcionamento do protocolo SIP
Fonte: Tanenbaum (2003)

Protocolo H.323
O H.323 faz referência a um grande número de protocolos específicos para
codificação de voz, configuração de chamadas, sinalização, transporte de dados e
outras áreas, em vez de especificar propriamente cada um desses elementos. O
modelo geral é representado na Figura 55. No centro há um gateway que conecta a
Internet à rede de telefonia. Ele se comunica por meio do protocolo H.225 no lado da
Internet e dos protocolos PSTN no lado da rede telefônica. Os dispositivos de
comunicação são chamados terminais. Uma LAN pode ter um guardião (gatekeeper)
que controla os pontos extremos sob sua jurisdição, denominada zona.
(Tanenbaum, 2003).
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O protocolo utilizado em conjunto com o H.323 que permite terminais
negociarem os algoritmos de compactação é o H.245, ele também negocia outros
aspectos da conexão, como a taxa de bits. Para estabelecer e encerrar conexões,
fornecer tons de discagem, gerar sons de chamada e o restante da telefonia padrão
é utilizado o protocolo ITU Q.931. A Figura 56 mostra a pilha de protocolos H.323.

Figura 55 – Modelo da arquitetura do protocolo H.323
Fonte: Tanenbaum (2003)

Figura 56 – Pilha de protocolos H.323
Fonte: Tanenbaum (2003)

