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RESUMO
Analisa-se segurança de dados em redes multicampi de-perimetrizadas
(redes locais desprovidas de proteção de perímetro e que interligam um conjunto de
sítios universitários) para prover comunicação segura. Essa tendência reedita no
mundo virtual, o equivalente à quebra de paradigma das muralhas e das fortalezas
erigidas para garantir a segurança dos castelos na era feudal. A topologia
tradicional, baseada em perímetro, oferece a possibilidade de interconexão segura,
contudo a diversidade de dispositivos de acesso, sistemas operacionais, protocolos
e perfis de ataque fazem com que o modelo seja questionado. Segundo o Fórum
Jericho, o modelo tradicional não atende às necessidades de interconexões. O
Fórum propõe uma topologia de segurança “de-perimetrizado” que não contempla o
modelo usual de delimitação de perímetro. Este trabalho analisa a segurança da
topologia proposta pelo Fórum Jericho, considerando os principais perfis de ataques
de rede na camada 3, colhidos com base em dados de telemetria adotados por
empresas globais de segurança, num cenário real de interconexão de uma equipe
em uma rede acadêmica multicampi em vez de, como na maioria das vezes, ser
tratado apenas de forma teórica pelos artigos relacionados. Aborda IPv4 de forma
abrangente e IPv6 sob aspectos relativos à rede local, devido à indisponibilidade do
novo protocolo na rede pública, interligando os sítios. O modelo proposto, sem
segurança de perímetro, é analisado no experimento sendo constatada a eficácia
contra ataques de camada de rede. Nota-se que mesmo em cenários específicos
onde o tráfego é capturado a confidencialidade do dado é mantida através da
criptografia da solução baseada em IPSec em ambas as versões do protocolo IP
(versão 6 ou 4).

Palavras-Chave: Fórum Jericho, De-Perimetrização, IPsec, Rede Multicampi,
Interconexão de Rede, Ataques de Camada de Rede
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ABSTRACT
Secure Communication on De-Perimeterised Environment
This work analyzes data security in multi-site de-perimetered networks (local
networks that miss perimeter protection and interconnect a set of universitary sites)
in order to provide security communication.This trend is the equivalent, for the virtual
world, to the fall of walls and fortresses raised to assure security in feudal castles.
The traditional topology, based on perimeters, offers the possibility for secure
connection, however diversity in access devices, operational systems, protocols and
attack profiles make the model being questioned. According the Jericho Forum, the
traditional model doesn't address the need for interconnection. This Forum proposes
a security topology "de-perimetered" which doesn't contemplate the usual model for
perimeter delimitation. This work analyses the security aspects of the topology
proposed by the Jericho Forum, considering the main profile attacks on the layer 3,
collected based on telemetry data adopted by global security companies, in a real
scenario of interconnection of a team in a multi-site academic network. IPv4
addresses and IPv6 comprehensively on issues related to the local network, due to
the unavailability of the new protocol in the public network, linking sites The proposed
without perimeter security model is analyzed in the experiment being observed
efficacy against network layer attacks. Note that even in specific scenarios where the
traffic is captured confidentiality of data is maintained through encryption of IPSec
based solution for both versions of IP (version 4 or 6) protocol.

Keywords: Fórum Jericho, De-Perimeterisation, IPsec, Multicampi, Interoperability,
Network Atack

8

Lista de Ilustrações

Figura 1: Evolução das necessidades de conexão das empresas ............................ 20
Figura 2 - Visão alternativa à sugerida pelo Fórum Jericho ...................................... 21
Figura 3 - Incidentes de Violações de Segurança por tipo de Incidente.................... 24
Figura 4 - Vulnerabilidade de Sistemas Operacionais, navegadores e aplicativos na
Indústria desde 2010 até 2013. ................................................................................. 25
Figura 5 - Incidentes de violações resultantes de ataques e negligência .................. 26
Figura 6 - Análise de risco por segmento .................................................................. 27
Figura 7 - Análise do tipo de tráfego ......................................................................... 27
Figura 8 - Análise do tipo de tráfego de acesso remoto ............................................ 28
Figura 9 - Estatística de Incidentes reportados, por tipo de ataque .......................... 29
Figura 10 - Tipos de Scan reportados ao CERT ....................................................... 30
Figura 11 - Pacotes no modo transporte ................................................................... 32
Figura 12 - Pacotes no modo túnel ........................................................................... 33
Figura 13 - Modelos de Computação em Nuvem ...................................................... 35
Figura 14 - Mapa físico da rede objeto de análise..................................................... 38
Figura 15 - Mapa de fluxo de acesso da rede ........................................................... 40
Figura 16 - Teste de conectividade de máquinas protegidas utilizando ICMP .......... 43
Figura 17 - Teste de conectividade de máquinas não protegidas utilizando ICMP ... 44
Figura 18 - Teste de conectividade de máquinas protegidas utilizando SMB ........... 44
Figura 19 - Teste de conectividade de máquinas não protegidas utilizando SMB .... 44
Figura 20 - Tela de configuração de disparo da ferramenta OpenVAS ..................... 45
Figura 21 - Resultado da análise de segurança feita pela ferramenta OpenVAS ..... 45
Figura 22 - Detalhes do alerta de ICMP indicado na ferramenta OpenVAS .............. 46
Figura 23 - Tela com tabela ARP da estação cliente ................................................ 47
Figura 24 - Tela com tabela ARP do servidor............................................................ 47
Figura 25 - Ataque ARP efetuado no ambiente ......................................................... 48
Figura 26 - Tabela ARP alterada na estação do cliente ............................................ 48
Figura 27 - Tabela ARP alterada no servidor ............................................................ 49
Figura 28 - Detalhamento da conexão segura pelo IPsec no Windows .................... 49
Figura 29 - Ataque ARP direcionado ao sistema MacOS X ...................................... 50
Figura 30 - Tela com tabela ARP da estação cliente ................................................ 51

9

Figura 31 – Ataque feito através do framework scapy .............................................. 51
Figura 32 - Tabela ARP alterada na estação do cliente ............................................ 52
Figura 33 - Captura do pacote protegido pelo IPsec ................................................. 53
Figura 34 - Captura do pacote sem a proteção do IPsec .......................................... 54
Figura 35 - Captura do pacote sem a proteção do IPsec .......................................... 55
Figura 36 - Captura do pacote com a proteção do IPsec .......................................... 56
Figura 37 - Configuração da chave na política de IPsec ........................................... 57
Figura 38 - Exposição da chave de segurança no registro do Windows ................... 57
Figura 39 - Exposição da chave de segurança no Linux ........................................... 58
Figura 40 - Busca do protocolo IKE para tentativa do ataque de força bruta ............ 58
Figura 41 - IKE em modo agressivo - tentativa de ataque de força bruta ................. 59
Figura 42 - Acesso ao servidor WEB legitimo (utilizando IPv4)................................. 60
Figura 43 - Tráfego de acesso protegido pelo IPsec ................................................. 61
Figura 44 - Ataque de alteração da tabela ARP ........................................................ 61
Figura 45 - Bloqueio de portas do IPsec para forçar o modo em claro ..................... 62
Figura 46 - Configuração de um servidor web falso para acesso.............................. 62
Figura 47 - Tráfego redirecionado para o servidor falso............................................ 62
Figura 48 - Pacote do redirecionamento para o servidor web falso .......................... 63
Figura 49 - Acesso ao servidor WEB legitimo (utilizando IPv6)................................. 64
Figura 50 - Tráfego de acesso protegido pelo IPsec ................................................. 65
Figura 51 - Ataque de alteração da tabela ARP ........................................................ 65
Figura 52 - Configuração de um servidor web falso para acesso.............................. 66
Figura 53 - Redirecionamento de pacotes para o servidor web falso........................ 66
Figura 54 – Adicionar regras (Roles) ao Windows Server ......................................... 77
Figura 55 – Seleção de instalação do serviço de certificados digitais ....................... 77
Figura 56 - Seleção da opção de entrega via WEB (Web Enrollment) ...................... 78
Figura 57 - Informação da necessidade de instalação dos serviços WEB ................ 79
Figura 58 - Seleção do tipo de autoridade certificadora ............................................ 79
Figura 59 - Seleção da opção de tipo de autoridade certificadora ............................ 80
Figura 60 - Seleção da opção de criação de uma nova chave privada ..................... 81
Figura 61 – Seleção do algoritmo e tamanho da chave de criptografia..................... 81
Figura 62 - Configuração do nome da autoridade certificadora................................. 82
Figura 63 – Validade do certificado digital gerado pela autoridade certificadora ...... 82
Figura 64 – Local da base de dados da autoridade certificadora .............................. 83

10

Figura 65 – Opções de instalação do servidor WEB da autoridade certificadora ...... 84
Figura 66 – Confirmação de instalação da regra no servidor .................................... 84
Figura 67 - Acesso ao Gerenciador da autoridade certificadora ............................... 85
Figura 68 – Ambiente de configuração e de acompanhamento da CA ..................... 85
Figura 69 – Ferramenta: verificar ambiente de certificados digitais do domínio ........ 86
Figura 70 – Portal para obter certificado digital e cadeia de certificados .................. 86
Figura 71 - Download do certificado e da cadeia de certificados do ambiente .......... 87
Figura 72 - Acesso ao Group Policy Management .................................................... 88
Figura 73 - Criação de políticas de grupo no domínio ............................................... 89
Figura 74 - Configuração das políticas IPsec pela opção Windows Firewall ............. 90
Figura 75 - Local onde são configuradas as políticas de IPsec................................. 90
Figura 76 - Criar uma nova política de IPsec ............................................................ 91
Figura 77 - Primeiro passo para criação da política de IPsec de exceção ................ 91
Figura 78 - Segundo passo para criação da política de IPsec de exceção ............... 92
Figura 79 - Terceiro passo para criação da política de IPsec de exceção ................ 93
Figura 80 - Quarto passo para criação da política de IPsec de exceção .................. 93
Figura 81 - Quinto e último passo para criação da política de IPsec de exceção ..... 94
Figura 82 - Primeiro passo para criação da política de IPsec de restrição................ 94
Figura 83 - Segundo passo para criação da política de IPsec de restrição ............... 95
Figura 84 - Terceiro passo para criação da política de IPsec de restrição ................ 96
Figura 85 - Último passo para criação da política de IPsec de restrição ................... 96
Figura 86 - Politicas IPsec no Windows Vista ou superior ........................................ 97
Figura 87 - Configuração do Comportamento Padrão do IPsec ................................ 97
Figura 88 - Opções de configuração do comportamento Padrão do IPsec ............... 98
Figura 89 - Opções de configuração do comportamento Padrão do IPsec ............... 98
Figura 90 - Priorizar 3DES - interoperabilidade IPsec entre Windows e MacOS X ... 99
Figura 91 - Configuração da chave utilizada na criptografia do IPsec..................... 100
Figura 92 - Configuração do protocolo ICMP para funcionar sem o IPsec .............. 100
Figura 93 - Opção IP Security Policies and Active Directory ................................... 101
Figura 94 - Configuração das regras de IPsec no Windows XP .............................. 102
Figura 95 - Comando para execução do Racoon no MacOS X .............................. 105

11

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Confronto: Modelos de Segurança com e sem proteção de perímetro ... 21

12

Lista de Abreviaturas e Siglas
3DES

Triple Data Encryption Standard

AES

Advanced Encryption Standard

AH

Authentication Header

ARP

Address Resolution Protocol

CA

Certificate Authority

CERT

Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança
no Brasil

CRL

Certification Revocation List

CSA

Cloud Security Alliance

DoS

Denial of Service

ESP

Encapsulating Security Payload

IaaS

Infrastructure as a Service

ICMP

Internet Control Message Protocol

IDS

Intrusion Detection System

IETF

Internet Engineering Task Force

IGMP

Internet Group Management Protocol

IKE

Internet Key Exchange

IP

Internet Protocol

IPv4

Internet Protocol Version 4

IPv6

Internet Protocol Version 6

IPS

Intrusion Protection System

IPsec

IP Security

ISAKMP

Internet Security Association and Key Management Protocol

ISO

International Organization for Standardization

MAC

Media Access Control

MitM

Man in the Middle

NDP

Neighbor Discovery Protocolo

NIC.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

NIST

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias

NVD

Base de Dados de Vulnerabilidade Nacional

OSI

Open Systems Interconnection

PaaS

Platform as a Service

PKI

Public Key Infrastructure

PSK

Pre-shared Key

13

RARP

Reverse Address Resolution Protocol

RDP

Remote Desktop Protocol

SaaS

Software as a Service

SIR

Security Intelligence Report

SMB

Server Message Block

TCP

Transmission Control Protocol

UDP

User Datagram Protocol

14

Sumário

1

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 14

1.1

Motivação.................................................................................................... 14

1.2

Objetivo ....................................................................................................... 15

1.3

Contribuição ................................................................................................ 15

1.4

Organização do trabalho ............................................................................. 16

2

REVISÃO BIBLIOGRAFICA ......................................................................... 18

2.1
3

De-Perimetrização ...................................................................................... 18
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .................................................................... 23

3.1

Análise dos padrões de ataques e incidentes de segurança atuais............ 23

3.2

Aspectos de segurança na arquitetura do protocolo IP Security (IPsec) .... 31

3.3

Computação em Nuvem ............................................................................. 34

3.4

Conclusão ................................................................................................... 36

4

ESPECIFICAÇÃO DO AMBIENTE EXPERIMENTAL .................................. 38

4.1

Introdução ................................................................................................... 38

4.2

Topologia de rede ....................................................................................... 39

4.3

Critérios para definição dos testes .............................................................. 40

4.3.1

Análise qualitativa de acesso ................................................................... 41

4.3.2

Análise automatizada de acesso .............................................................. 41

4.3.3

Analise manual de acesso ........................................................................ 41

4.4
5

Conclusão ................................................................................................... 42
RESULTADOS EXPERIMENTAIS ................................................................ 43

5.1

Análise de restrição de acesso ................................................................... 43

5.2

Análise automatizada de acesso ................................................................ 45

5.3

Análise manual de acesso .......................................................................... 46

5.3.1

ARP Spoofing ........................................................................................... 46

5.3.2

Ataque de Spoofing NDP ......................................................................... 50

5.3.3

Packet Sniffing.......................................................................................... 52

5.3.4

MitM com PSK .......................................................................................... 56

15

5.3.5

Ataque de força bruta ............................................................................... 58

5.3.6

Teste de regressão do IPSec com o IPv4 ................................................ 59

5.3.7

Teste de regressão do IPSec com o IPv6 ................................................ 63

6

CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 68

6.1

Exame dos resultados e limitações ............................................................. 68

6.2

Conclusão da dissertação ........................................................................... 70

6.3

Sugestão para trabalhos futuros ................................................................. 71

REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 72
APÊNDICE I – SÍNTESE DA CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA DE
CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PKI –

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE) NO

EXPERIMENTO .................................................................................................... 76
APÊNDICE II – SÍNTESE PARA CONFIGURAÇÃO DO IPSEC NO AMBIENTE
WINDOWS ............................................................................................................ 88
APÊNDICE III – SÍNTESE DA CONFIGURAÇÃO IPSEC - AMBIENTES LINUX E
MACOS X ........................................................................................................... 103

14

1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação

A possibilidade de uma equipe, distribuída geograficamente, trocar informações de
forma segura é desejável e torna-se uma necessidade em universidades com mais
de um campus (multicampi). Esse tipo de topologia permite que uma comunidade
acadêmica, operando em esquema de esforço distribuído, possa obter melhores
resultados em seus projetos e pesquisas.
A topologia baseada em perímetro, modelo de segurança mais adotado atualmente,
supre a necessidade de interconexão de forma supostamente segura. Todavia, a
diversidade de dispositivos de acesso, de sistemas operacionais, de protocolos e de
perfis de ataques conhecidos faz com o que modelo baseado em perímetro seja
questionado quanto a sua eficácia.
Segundo o Jericho Fórum (2003) – consórcio de empresas participantes do Open
Group, enfatiza o conceito de Defesa em Profundidade nos projetos de segurança,
acoplando a estação cliente ao repositório dos dados de modo biunívoco, fator
determinante para redução de riscos em um ambiente computacional. Políticas de
segurança da rede não fazem distinção da origem do acesso ao dado, seja a
conexão iniciada pela rede local ou pela Internet. BROOM (2009) afirma que cada
vez mais dados e informações das empresas trafegam por diversos dispositivos não
controlados (computadores, celulares, notebooks, tablets, etc.), plugados ou não
plugados na infraestrutura física cabeada, resultando pouco relevante se estão
conectados à rede interna ou à Internet.
Projetos de segurança, baseados em ambiente sem proteção de perímetro,
precisam resolver essa nova abordagem ubíqua, de acesso universal, através de
qualquer rede e dispositivo, mantendo o nível de segurança similar, ou até mesmo
superior ao existente em projetos de segurança tradicionais nos quais há definição
de perímetro. Em paralelo às necessidades de interconexão e com cada vez mais
usuários acessando dados sensíveis pela Internet é possível identificar que os
ataques atuais são, em sua maioria, direcionados para a máquina do usuário final e
para as aplicações dos usuários e não mais aos servidores da rede. Ao comparar
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relatórios de segurança, contendo dados colhidos por empresas globais tais como
Security Intelligence Report (MICROSOFT, 2012), Internet Security Threat Report
(SYMANTEC, 2012) e Cisco Global Threat Report (CISCO, 2011), verifica-se que a
maioria dos problemas acerca-se da máquina do usuário e não do servidor da rede.
Segundo Palmer (2005) ao comparar segurança entre projetos de segurança com e
sem proteção de perímetro é possível identificar alguns benefícios na topologia
proposta pelo Fórum Jericho, todavia ainda não há dados suficiente para comprovar
a eficiência do novo modelo uma vez que não há experimentos práticos de sua
eficácia e segundo Snyder (2005) a análise de cenários específicos é necessária
para validar a proposta do Fórum. Iniciativas como o Projeto SPIDER (BURNAP et
al., 2009) estão em andamento na academia e tem como objetivo validar o nível de
segurança do novo modelo em um cenário específico, porém a proposta do projeto
SPIDER é avaliar somente a segurança para classificação de conteúdo da
informação (camada de aplicação) tornando-o incompleto para cenários de
interconexões onde a segurança em outras camadas de rede é necessária.
1.2

Objetivo

Este trabalho tem por objetivo validar a proposta de de-perimetrização feita pelo
Fórum Jericho que permite criar topologia de rede segura onde houver comunicação
entre membros de equipes distribuídas geograficamente.
A análise é feita considerando vulnerabilidades da camada de rede do protocolo
TCP/IP, bem como, a eficácia do protocolo IPsec (CAICEDO et al., 2009) em evitar
man-in-the-middle, ARP Spoofing e interceptação de tráfego de rede (sniffing),
ataques comuns segundo relatórios das empresas Microsoft (2012), Cisco (2011),
SYMANTEC (2012) e também do CERT.br (2013).
1.3

Contribuição

A validação do modelo proposto pelo Fórum, implementado em um cenário real,
uma infraestrutura de produção que interconecta equipes acadêmicas distribuídas e
realizando projeto colaborativo, constitui a principal contribuição em relação aos
trabalhos existentes tais como (PALMER, 2005), (VAN CLEEFF, et al., 2009),
(SNYDER, 2005), (SIMMONDS, 2007), (PIETERS, 2009) que apoiam, ou por vezes
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criticam, a topologia de forma genérica, sem estabelecer um cenário definido, e sem
apresentar dados colhidos em ataques específicos em um cenário real.
Também são oferecidas as seguintes contribuições:
a) Análise das limitações dos sistemas operacionais Windows, MacOS e Linux em
relação à interconexão baseada no protocolo IPsec;
b) Análise dos níveis de segurança e as melhorias de segurança atingidas com a
implementação da topologia de-perimetrizada pela utilização do protocolo IPsec
nas versões 4 e 6 do protocolo IP;
c) Roteiro prático descrevendo as etapas de configurações da aplicação de uma
topologia de rede desprovida de segurança de perímetro;
1.4

Organização do trabalho

Além da seção 1 este trabalho de dissertação possuí 5 seções e 3 apêndices.
Seção 2 – Revisão Bibliográfica - detalha a proposta de topologia de segurança sem
proteção de perímetro feita pelo Fórum Jericho. São apresentados trabalhos
relacionados ao modelo de de-perimetrização e a seção também incluí propostas de
modelos de segurança baseados em IPsec em ambientes com IPv4 e IPv6.
Seção 3 – Fundamentação Teórica - explora e incluí análise de padrões de ataques
e incidentes provenientes de relatórios de telemetria gerados por algumas empresas
com produtos globais, bem como, aspectos de segurança na arquitetura do
protocolo IP Security (IPsec), também inclui análises do segurança considerando
computação na nuvem.
Seção 4 – Especificação do Ambiente Experimental - considera o cenário de
interconexão de rede distribuída e, com base no levantamento da seção 3 é
elaborado um modelo de topologia de rede sem proteção perímetro e especificado
um plano de implementação do ambiente de teste. O ambiente é ensaiado quanto à
eficácia de segurança de rede, camada 3, considerando alguns ataques típicos de
rede.
Seção 5 - Análise dos Resultados - avalia o experimento realizado, a eficácia e as
limitações do modelo proposto.
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Seção 6 – Conclusão – Avalia resultado obtido no experimento realizado
apresentando os resultados e limitações da proposta apresentada pelo Fórum
Jericho e sugere tópicos a serem abordados em projetos futuros.
Apêndice 1 - Contém o detalhamento das configurações da infraestrutura de
certificação digital (PKI) no ambiente Windows
Apêndice 2 - Contém o detalhamento das configurações das políticas de IPsec no
ambiente Windows
Apêndice 3 - Contém o detalhamento das configurações das políticas de IPsec no
MacOS X e Linux
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2

REVISÃO BIBLIOGRAFICA

Os modelos tradicionais de projetos de segurança, baseados em proteção de
perímetro precisam ser atualizados, ou até mesmo reformulados, para alinhá-los
com os atuais perfis de ataque e de necessidades dos usuários. Cada vez mais os
administradores de rede e segurança precisam oferecer meios para que usuários e
clientes acessem, de forma segura, seus dados em documentos e sistemas,
independentemente do dispositivo utilizado ou da rede em que se encontram.
Segundo o Jericho Fórum (JERICHO, 2003), rede baseadas em perímetro não
atendem às necessidades atuais e propõe um novo modelo denominado deperimetrizado. Ainda segundo o fórum esse cenário é potencializado com o aumento
da oferta de banda de Internet e a adoção do IPv6 onde o conceito de deperimetrização torna-se o foco principal nos projetos de segurança e a exposição
dos dados (informações sensíveis aos usuários) torna-se fator determinante.
Buscam-se soluções para redução dos riscos em um ambiente computacional
aberto.
2.1

De-Perimetrização

Nesta seção são apresentadas pesquisas sobre o modelo proposto pelo Fórum
Jericho, são analisados trabalhos que realizaram comparativos de eficácia e
acurácia entre o modelo de segurança tradicional, com perímetro, e o modelo sem
perímetro.
O termo de-perimetrização é usado para representar um conceito onde a
segurança não é baseada na topologia. Segundo o manifesto do Fórum Jericho
(JERICHO, 2006), os modelos tradicionais de segurança baseados em perímetro e
fronteiras físicas não atendem às necessidades das empresas que, por um lado, tem
servidores com dados sensíveis expostos a vulnerabilidades de sua rede interna e,
por outro lado, escassez de canais para comunicar com parceiros e colaboradores
através da rede externa. O sucesso nos negócios é definido pela capacidade das
pessoas, processos e tecnologias se adaptarem a mudanças. A Internet passa por
mudanças na arquitetura lógica que devem impactar seu modelo de segurança.
Destacam-se as definições para infraestrutura segura sem delimitação de perímetro:
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a) É um conceito, não é uma tecnologia ou um modelo definido;
b) Não é solução acabada, é uma forma de redefinir o fluxo de acesso a
informações;
c) Resolve as necessidades de negócio de empresas sem criar barreiras
físicas;
d) Adota métodos desenvolvidos para defesa em profundidade;
e) É um processo progressivo. A cada nova tecnologia ou mudança de
mercado o projeto de segurança deve ser reavaliado e adaptado;
Segundo Palmer (2005) ao comparar modelos tradicionais de segurança, baseados
em perímetro e sem perímetro é possível identificar benefícios no novo modelo:
a) Existe um mercado em crescimento de redes abertas (colaboração), onde
a conexão ponto a ponto é necessária e a restrição do acesso baseado
em perímetro restringe sua adoção;
b) Devido à complexidade de demandas de interconexão entre múltiplos
dispositivos como computadores pessoais, telefones, tablets, o modelo
tradicional baseado em perímetro está ruindo;
Ainda segundo Palmer, o Fórum Jericho não possui proposta prática para a adoção
do modelo de de-perimetrização, apresentando apenas um roteiro com fases:
Fase 1 – Modelo Tradicional, em que sistemas e aplicações estão protegidos por
políticas e topologia baseada em segurança de perímetro. Nesta fase o acesso aos
dados é controlado pela localização da origem do acesso. Qualquer acesso externo
é feito por meio de Firewall, caracterizando a fronteira física;
Fase 2 – Movimento para fora do perímetro, nesta fase projetos de segurança que já
possuem políticas de acesso externo baseado em mais de um fator de autenticação,
estão mais próximas de adotarem o modelo proposto pelo Fórum. A autenticação de
dois fatores, quando além da senha há um dispositivo físico (token ou smartcard)
para acesso ao recurso, se usados em conjunto com IPsec, permitem criar políticas
e topologias necessárias e sugeridas pelo modelo de de-perimetrização. Nesta fase
há cenário em que empresas acessam sistemas e serviços hospedados em data
centers externos tais como correio eletrônico, aplicações de Internet;
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Fase 3 – Removendo o Perímetro, nesta fase o uso maciço da Internet por sistemas
básicos para o negócio da empresa é determinante para mudar a topologia de
segurança interna. Protocolos de criptografia são incorporados a cada conexão de
rede e o acesso remoto ocorre em larga escala;
Fase 4 – Sem perímetro, nesta fase não existe mais delimitação de perímetro e a
segurança dos dados é obtida por tecnologias de rede e não mais por elementos da
topologia da rede. A criptografia dos dados e seus fatores de autenticação são
estendidos a todas as conexões. Se um usuário tem autorização de acesso a um
determinado dado, pode usá-la, independente da rede em que está ou do dispositivo
que tem à mão.
Fase 5 – Criptografia no dado – nesta fase o fórum Jericho prevê mudança completa
da tecnologia. Segundo o fórum nesta fase todo o manifesto de segurança está no
próprio dado. Se um dado é armazenado em disco, este dado armazenado contém
informações, controles de acesso, fatores de autenticação, chaves de criptografia e
privilégios de acesso. Isso permite o que o fórum sugere como “stand alone data”,
ou seja, os dados são independentes de qualquer topologia e tecnologias de
segurança.
Figura 1 - Evolução das necessidades de conexão das empresas

Fonte: Simmonds (2007)
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Já Simmonds (2007) cita que as empresas estão demandando mais ferramentas e
opções para que seus colaboradores tenham acesso aos dados necessários para
execução de suas funções de qualquer lugar, como mostra a Figura 1. O acesso
remoto às informações é uma necessidade real.
Ainda segundo Simmonds (2007) a diferença entre o modelo tradicional, baseado
em perímetro, e o modelo proposto pelo Fórum Jericho é apresentada na Tabela 1.
Tabela 1 - Confronto: Modelos de Segurança com e sem proteção de perímetro

Modelo Tradicional
Com perímetro

Modelo Proposto pelo Fórum Jericho
Sem perímetro

Conexão a uma rede segura

Conexão a um recurso seguro

Autenticação no nível de conexão

Autenticação no nível de protocolo

Autentica o acesso seguro à rede

Autentica o acesso seguro ao recurso

Canal de conexão seguro

Protocolo de conexão seguro
Fonte: Simmonds, 2007

Entretanto essa visão é questionada. Segundo Van Cleeff et al. (2009) a tendência
de evolução de conexões das empresas é definida como uma linha oscilante,
conforme mostra a Figura 2, com direcionamentos para um cenário sem e um
cenário com proteção de perímetro.
Figura 2 - Visão alternativa à sugerida pelo Fórum Jericho

Fonte: Van Cleeff e Wieringa ( 2009)
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As forças que direcionam à conectividade incluem redução de custos, flexibilidade e
velocidade para atender às novas demandas dos negócios. Todavia, com o passar
do tempo a estabilização e a difusão trazem novas vulnerabilidades, e novas leis
reguladoras empurram novamente para o cenário de isolamento do acesso ao dado.
Ambas as forças competem e a aceitação dos modelos oscila em torno da linha de
tendência apontada pelo Fórum Jericho.
De acordo com Grandison et al. (2007) a segurança deve ser centralizada no dado
porque somente a informação contida no dado possui real valor para o negócio, a
rede não traz nenhum risco e o firewall torna-se desnecessário. Esta visão, a favor
do modelo proposto pelo Fórum Jericho não é compartilhada por Snyder (2005) e
Palmer (2005) que questionam o modelo proposto pelo Fórum defendendo que os
métodos atuais, baseados em perímetro, ainda protegem a infraestrutura de rede e
os dados. Entre os fatores defendidos por Snyder e Palmer estão a dificuldade de se
criar padrões aprovados globalmente, o fato do modelo proposto ter criptografia
como ponto chave e também restrições à liberdade de comunicação de diversos
países como China e Rússia, constituem desafios. Em ambos os trabalhos a
argumentação está apenas em conceitos teóricos não havendo qualquer
experimento prático que demonstre as dificuldades levantadas, mesmo que em
cenários específicos, onde não há barreiras jurídicas a serem transpostas.
Já Burnap (2009) apresenta um modelo que propõe o compartilhamento da
informação com a preocupação em proteger a informação sensível e não o
perímetro - projeto SPIDER -. A proposta apoia-se em três componentes:
a) Esquema para classificação da Informação;
b) Política de controle granular;
c) Mapeamento da classificação e ligação com políticas de controle;
Apesar de ainda estar em desenvolvimento o Projeto SPIDER só responde a
questões de segurança de camada de aplicação, deixando toda a infraestrutura de
interconexão entre os computadores, servidores e sistemas sem resposta.
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3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apesar do modelo proposto pelo Fórum Jericho ser datado de 2003 a evolução de
sua adoção está aquém do esperado. Entretanto, surgem questionamentos em
todos os recantos da Internet acerca da segurança do perímetro e afloram temas
importantes quando empresas ou institutos citam, com base em coleta de dados, os
padrões de ataques atuais.
Novas tecnologias como IPv6, com a presença obrigatória do protocolo IPsec, e a
relevante difusão da computação na nuvem sugerem mudanças na forma de
interconexão entre diversos tipos de redes, dispositivos e sistemas e reacendem a
expectativa em torno da proposta de de-perimetrização.
3.1

Análise dos padrões de ataques e incidentes de segurança atuais

Em 2002 o MITRE (Massachusetts Institute of Technology Research Establishment),
empresa sem fins lucrativos que tem por objetivo auxiliar o governo dos Estados
Unidos nas áreas de Engenharia de Sistemas, Pesquisa e Desenvolvimento e
Tecnologia da Informação, apresentou um projeto de formação de uma base de
dados comum contendo informações de vulnerabilidades (MARTIN et al., 2002). Tais
informações contribuíram para criação do NVD (Base de Dados de Vulnerabilidade
Nacional) do NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias), o repositório de
dados do governo dos Estados Unidos para gerenciamento de vulnerabilidades.
Esta iniciativa do NIST (2012) deu início a divulgação pública de dados reais sobre
os padrões de ataques, vulnerabilidades e riscos em tecnologia da informação.
Além do NIST diversas empresas de tecnologia e segurança, com alcance global,
começaram a criar relatórios com dados colhidos de seus clientes e usuários. Um
dos exemplos é o da Microsoft que, desde 2002, divulga anualmente um relatório,
Security Intelligence Report – SIR (MICROSOFT, 2013), contendo dados dos seus
milhões de clientes espalhados pelo mundo, a relevância desse relatório não está
apenas na quantidade de informação colhida, mas também no fato dos sistemas e
produtos da Microsoft estarem sempre no foco do problema de segurança. Além dos
dados fornecidos pelo SIR, relatórios como o Internet Security Theat da Symantec
(SYMANTEC, 2011), Global Security Report da Trustwave (TRUSTWAVE, 2012) e o
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Cisco Global Theat da Cisco (CISCO, 2011) ajudam a entender os padrões,
tendências e principais riscos de segurança da informação.
Também, nos últimos anos, foram aprovadas leis em várias jurisdições pelo mundo
exigindo que usuários individuais afetados sejam notificados quando uma
organização perde o controle das informações de identificação pessoal confiadas a
elas. A Figura 3 foi gerada a partir de informações de relatórios de violações de
segurança de dados do mundo inteiro, da mídia e outras origens de informações
registradas por voluntários no DataLossDB (2011). Nela pode-se identificar que
grande parte dos incidentes registrados não é resultado de problemas de software
ou tecnologia, mas de negligência do usuário.
Figura 3 - Incidentes de Violações de Segurança por tipo de Incidente

Fonte: DataLossDB (2011)

Essa visão é compartilhada pelo SIR onde pode ser verificado que a maioria dos
problemas de segurança está nas estações dos usuários e não do servidor. Pela
Figura 4 identifica-se que o maior número de vulnerabilidades está na camada de
aplicação.
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Figura 4 - Vulnerabilidade de Sistemas Operacionais, navegadores e aplicativos
na Indústria desde 2010 até 2013.

Fonte: Security Intelligence Report - Microsoft (2013)

Incidentes provocados por indivíduos mal-intencionados (que envolvem hackers,
malware e fraude), normalmente responsáveis por menos da metade dos incidentes,
são superados por negligência (perda, roubo; divulgação acidental ou descarte
inadequado de informações). Ao comparar Negligência e Ataques na Figura 5, fica
claro que, em um projeto de segurança, riscos e políticas devem ser revistos.

26

Figura 5 - Incidentes de violações resultantes de ataques e negligência

Fonte: Relatório de Inteligência de Segurança da Microsoft (2010)

A constatação de que a maior incidência de problemas de segurança está associada
a negligência do usuário, enfraquece os argumentos de que topologia de segurança
sem proteção de perímetro é mais suscetível a ataques do que a topologia
tradicional, já que a definição de um perímetro de segurança não protege ou inibe
ocorrências de segurança classificadas como negligência.
Entretanto, quando se analisam dados por segmento de negócio (CISCO, 2011),
verifica-se que os ataques estão direcionados aos segmentos onde há maior
concentração de recursos e pesquisa. Pode-se concluir que existe um padrão de
ataque visando algum ganho financeiro ou de informação.
Na Figura 6 a taxa média é representada por 100%, os segmentos acima dessa taxa
estão acima da média total.
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Figura 6 - Análise de risco por segmento

Fonte: Cisco Global Threat Report da Cisco (2011)

Já do ponto de vista de tráfego identifica-se, na Figura 7, que quase metade do
conteúdo trafega sem qualquer tipo de proteção.
Figura 7 - Análise do tipo de tráfego

Fonte: Trustwave Global Security Report (2012)
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Analisando-se as formas de acesso remoto identifica-se um problema maior, vide
Figura 8, onde 22% das conexões ocorrem em texto aberto.
Figura 8 - Análise do tipo de tráfego de acesso remoto

Fonte: Trustwave Global Security Report (2012)

No Brasil o mesmo padrão é observado. O CERT.br (Centro de Estudos, Resposta e
Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil), mantido pelo NIC.br mantém
estatísticas sobre notificações de incidentes reportados de forma voluntária. Em
seus dados estatísticos (Figura 9) é possível identificar o mesmo padrão de
comportamentos dos ataques onde a maior quantidade de incidentes está
relacionada à camada de aplicação e não ao perímetro da rede.
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Figura 9 - Estatística de Incidentes reportados, por tipo de ataque

Fonte: CERT (2012)

Segundo o CERT, os tipos de ataques podem ser agrupados nas seguintes
categorias:
•

DoS (Denial of Service) – Ataques de negação do serviço onde o
atacante utiliza um computador ou um conjunto de computadores para
tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede;

•

Invasão –ataque bem sucedido que resulte no acesso não autorizado a
uma rede;

•

WEB – caso particular de ataques visando o comprometimento de
servidores WEB ou de páginas de Internet;

•

Scan – varreduras de redes com o objetivo de identificar computadores
ativos e os serviços disponibilizados por eles.

•

Fraude – incidentes em que ocorre tentativa de obter vantagem;
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•

Outros – incidentes que não se enquadram nas categorias anteriores;

Notificações do tipo Scan estão entre as principais segundo estatísticas do
CERT, conforme Figura 10. Todavia ao analisar especificamente esse tipo de
ataque percebe-se uma tendência de busca maior em portas de aplicações
específicas como a porta 3389 que é comumente usada para acesso remoto ao
ambiente Windows através do protocolo RDP, e a porta 25, utilizada na
infraestrutura de mensageria, que é alvo para exploração de vulnerabilidades
relacionadas em envios de SPAM.
Figura 10 - Tipos de Scan reportados ao CERT

Fonte: CERT

O ponto comum entre os dados levantados por essas empresas está no fato de
demonstrar uma tendência de mudança dos principais vetores de ataque. Percebese que o alvo agora não é apenas falhas de configuração (portas abertas, serviços
desprotegidos) e defeitos de software (BUG). O foco intensifica-se na direção do
comportamento dos usuários e dos modelos de negócio das empresas. Diante
dessa evidência, aumenta o questionamento em torno da eficácia dos modelos de
segurança baseados em perímetro. Todavia não foi encontrado qualquer trabalho de
pesquisa que avaliasse o modelo proposto pelo Fórum Jericho quanto à segurança
contra as novas tendências dos perfis de ataques.
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3.2

Aspectos de segurança na arquitetura do protocolo IP Security (IPsec)

No início do desenvolvimento do conjunto de protocolos TCP/IP questões de
segurança não eram prioridades, entretanto com o rápido crescimento da Internet e
o surgimento de várias aplicações que envolvem valores, a segurança passou a ser
uma demanda crescente. Em resposta a essa demanda o Grupo de Trabalho IP
Security Protocol do IETF (Internet Engineering Task Force) desenvolveu uma
extensão do protocolo IP chamada IPsec.
Tanenbaum (2003) ressalta que, tecnicamente, o IP Security (IPsec), acrescidos aos
pacotes para prover segurança, tem duas partes principais:
•

A primeira, define os cabeçalhos Authentication Heather (AH) e Encapsulating
Security Payload (ESP), os quais suportam serviços de autenticação e de
criptografia, e são utilizados para garantir autenticidade, confidencialidade e
integridade das informações.

•

A segunda trata dos protocolos Internet Key Exchange (IKE) e Internet
Security Association and Key Management Protocolo (ISAKMP), os quais são
utilizados para troca e gerenciamento automático de chaves

O protocolo AH fornece serviços de autenticação e de integridade de dados para
pacotes IP na comunicação entre dois sistemas. O protocolo AH não fornece serviço
de confidencialidade de dados, ou seja, criptografia dos pacotes, conforme definido
em Stallings (2002)
O protocolo ESP fornece serviço de autenticação de dados de origem, serviço de
confidencialidade, incluindo tanto confidencialidade de conteúdo de mensagem,
quanto confidencialidade de fluxo dos pacotes, por meio da criptografia, além de
serviço anti replicação, opcional, conforme definido em Stallings (2002).
O IPsec trabalha de dois modos:
a) Modo Transporte –
Protege os protocolos de camada superior, como por exemplo, segmentos TCP,
UDP e até mesmo pacotes ICMP que operam acima do protocolo IP e somente a
mensagem (payload) é criptografada.
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Quando os protocolos AH e ESP são utilizados no modo transporte no IP, versão 4,
o campo dados, incluindo o cabeçalho IPsec, é inserido normalmente logo depois do
cabeçalho IP, vide Figura 11. O campo Protocol no cabeçalho IP é modificado para
indicar que logo após o cabeçalho IP original segue um cabeçalho IPsec. O modo
transporte é usado para comunicação de máquina-a-máquina
Figura 11 - Pacotes no modo transporte

Fonte: Cisco

b) Modo Túnel
O modo túnel oferece proteção a todo o pacote IP. Após a inserção do cabeçalho AH e ESP
no pacote IP, estes campos são encapsulados no corpo de um novo pacote IP com um novo
cabeçalho IP, como pode ser visto na Figura 12. O tunelamento é usado para comunicações
da rede-a-rede (túnel seguro entre roteadores) ou comunicações de máquina-a-rede. (túnel
seguro entre terminal de usuário e roteador)
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Figura 12 - Pacotes no modo túnel

Fonte: Cisco

Diferente da versão atual do protocolo (versão 4), a segurança é inerente à
concepção e ao projeto de desenvolvimento do IPv6. O IPsec e o protocolo de
autoconfiguração (node autoconfiguration) contribuem para a adoção do modelo
sem perímetro.
Entretanto não é certo afirmar que o protocolo IPv6 é mais seguro que seu
antecessor (CHOUDHAY, 2010). Apesar do suporte ao protocolo IPsec ser
mandatório no IPv6 seu uso não é obrigatório, ou seja, mesmo o IPsec sendo nativo
no novo protocolo sua utilização é facultativa, pode ser desligada em cenários
específicos. Não usar o protocolo expõe a rede aos mesmos problemas de
segurança, camada 2, que existem na versão 4 do protocolo IP (IPv4) e a própria
transição da versão 4 para a versão 6 também contribui para redução do nível da
segurança.
Segundo Choudhay (2009) a versão 6 do protocolo IP recupera dois elementos
importantes do modelo original da Internet e reforça a adoção do modelo proposto
pelo Fórum Jericho:
•

Estoque de endereços para atender ao crescimento acelerado da Internet
e da diversidade de dispositivos incorporados à rede;

•

Modelo de conexão ponto-a-ponto (peer to peer)
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Caiedo et al. (2009) avalia a eficácia do novo protocolo contra ataques de negação
de serviço (DoS), ataques a cabeçalhos de rotas e ataques do tipo Man-in-themiddle. Todavia também não há análise baseada em experimento prático: as
afirmações são feitas apenas em bases conceituais.
Santos (2004) apresenta em seu trabalho uma análise do protocolo IPsec em
relação a alguns tipos de ataques, todavia somente o modelo tradicional, baseado
em perímetro é considerado. Sendo o IPsec a base de segurança do modelo
proposto pelo Fórum Jericho é necessário estender a análise do trabalho para
considerar o modelo de de-perimetrização.
Beltramo (2010) em seu trabalho apresenta um roteiro prático para estender o uso
do IPsec ao isolamento de servidores. O ambiente proposto por Beltramo considera
sistemas operacionais heterogêneos e apesar de não citar o modelo de deperimetrização há semelhanças com o modelo proposto. Todavia não há nenhum
experimento para verificar a eficácia da segurança do ambiente contra ataques de
camada de rede.
3.3

Computação em Nuvem

Não existe padronização para o termo computação em nuvem o que resulta em
entendimentos diversos, Grossman (2009) distingue o entre dois tipos:
•

Nuvem que oferece instâncias de computação sob demanda;

•

Nuvem que oferece capacidade computacional sob demanda;

A diferença entre os tipos propostos por Grossman pode ser encontrada nos
modelos utilizados pela Amazon, EC2 Services (www.amazon.com/ec2) que oferece
recursos similares a um computador físico, onde é possível definir capacidade de
processamento, quantidade de memória, espaço e desempenho de discos. Este
modelo também é conhecido como IaaS (Infrastructure as a Service). Já o
MapReduce do Google (http://research.google.com/archive/mapreduce.html). que
oferece um conjunto de computadores (cluster) onde uma grande massa de dados
pode ser processada de forma paralela por esse conjunto de computadores. Este
modelo também é conhecido como PaaS (Platform as a Service).
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Há um terceiro tipo, o SaaS (Software as a Service), modelo com maior apelo
comercial utilizado pelos fornecedores de solução do computação em nuvem, é um
exemplo de instâncias de serviços computacionais sob demanda. A Figura 13
apresenta a diferença entre os três modelos:
Figura 13 - Modelos de Computação em Nuvem

Fonte: Wikepedia

Segundo Dorey (2009) o apelo comercial para adoção de um dos modelos de
computação em nuvem é muito forte, a possibilidade de redução de custos com o
pagamento somente dos recursos utilizados é o foco principal das discussões em
torno da segurança.
Entretanto questões de segurança ainda representam um desafio para adoção do
modelo de nuvem. O desafio é estabelecido não só por questões técnicas, mas
também devido à legislação dos países onde os dados estão hospedados. Exemplo
recente são as denúncias feitas à agencia de segurança nacional americana que,
em nome da lei chamada “ato patriota”, vem obrigado as empresas americanas a
fornecerem dados confidenciais de seus clientes.
Empresas grandes e pequenas veem a adoção do modelo em nuvem de maneiras
diferente, o que pode ser um benefício atraente para empresas pequenas pode não
ser para empresas de porte maior.
Para pequenas e médias empresas um dos grandes benefícios é a possibilidade de
obter certificações de segurança como SAS 70 e ISO 27001 que possuem um custo
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de obtenção muito alto, apenas se associando ao modelo de nuvem uma vez que os
fornecedores das soluções já as possuem em suas ofertas de serviços. Todavia,
empresas grandes já investiram nesse tipo de certificação e suas preocupações
giram em torno de legislações internacionais e responsabilidades jurídicas.
Em 2008 foi criada a Aliança de Segurança na Nuvem (Cloud Security Alliance CSA). O CSA é uma organização sem fins lucrativos com a missão de promover a
utilização das melhores práticas para a prestação de garantia de segurança dentro
da computação em nuvem.
Tanto o Fórum Jericho como a Aliança de Segurança na Nuvem tem liderado as
discussões acerca do tema. Diversos documentos como o Guia de Segurança para
Áreas Críticas da Computação em Nuvem, criado pelo CSA ou Guia do Modelo de
Cubo da Nuvem do Fórum Jericho são exemplos de iniciativas para orientar tanto os
fornecedores de soluções de computação em nuvem como também empresas que
estudam sua adoção.
Um dos principais problemas é não haver um órgão de coordenação única das
diversas iniciativas e atividades em segurança na nuvem. Questões importantes
como Gerenciamento de Identidade, Certificação, Interoperabilidade e Legislação
Internacional precisam ser resolvidas para que grandes empresas e dados sensíveis
das empresas possam rodar em nuvem com segurança.
Enquanto não há padrões definidos, o modelo de de-perimetrização proposto pelo
fórum Jericho é alternativa interessante de segurança no modelo de computação em
nuvem. Entretanto o modelo proposto não foi avaliado quando a sua eficácia.
3.4

Conclusão

Neste

capítulo

foram

apresentadas

pesquisas

sobre

o

conceito

de

de-

perimetrização, proposto pelo Fórum Jericho. Os trabalhos relacionados não se
pautam em experimento que reproduza cenários reais. Conclusões são elaboradas
em bases conceituais não comprovando a eficácia do modelo proposto.
O protocolo IPsec é importante para acelerar a adoção de topologias menos
dependentes de perímetro e sua utilização torna-se requisito básico para a melhoria
da segurança no modelo proposto pelo Fórum Jericho.
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O modelo de computação em nuvem fortalece o conceito de de-perimetrização
proposto pelo Fórum Jericho. O tema segurança deixa muitas questões indefinidas
causando lentidão na adoção da nuvem por pequenas e, principalmente, por
grandes empresas.
Infere-se que sem um experimento, que considere um cenário real e determinados
tipos de ataques e vulnerabilidade, não é possível afirmar sobre a eficácia do
modelo proposto.
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4

4.1

ESPECIFICAÇÃO DO AMBIENTE EXPERIMENTAL

Introdução

Derivado de um projeto acadêmico a Universidade de Vila Velha desenvolveu um
software para sua gestão acadêmica. Este projeto tornou-se um produto que hoje é
comercializado pela própria Universidade.
Uma das características principais do projeto é o fato do seu desenvolvimento ser
feito de forma distribuída e a necessidade de interligar, de forma segura, essa
equipe dispersa geograficamente ensejou o desafio de encontrar uma solução
segura, eficiente e menos onerosa de integrar as equipes para melhorar a
cooperação de pesquisadores e desenvolvedores envolvidos no projeto.
Figura 14 - Mapa físico da rede objeto de análise

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O modelo proposto pelo fórum Jericho de de-perimetrização pareceu uma excelente
opção uma vez que não exigia grandes investimentos em software, permitia, a
utilização de sistemas operacionais diferentes e oferecia segurança do conteúdo
trafegado. Essa comprovação, todavia, tornou-se alvo do experimento onde, com
base no referido cenário real e com a seleção de determinados tipos de ataques de
camada de rede, poder-se-ia avaliar a eficácia do modelo proposto pelo Fórum.
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4.2

Topologia de rede

A topologia física da rede para validar a segurança o modelo de rede colaborativa da
Universidade, objeto de experimento é representada na Figura 14
O ambiente representa as necessidades básicas para que as equipes de
pesquisadores e de desenvolvedores possam interagir e trabalhar no projeto de
desenvolvimento do sistema acadêmico.
O

conjunto

de

servidores

proposto no ambiente

possuem as

seguintes

características:
a) Servidor de Arquivos – repositório onde se encontram os documentos de
projeto, incluindo o código fonte do sistema.
b) Autoridade Certificadora – servidor com serviços de criação e de controle
de certificados digitais usados na segurança de todas as conexões ao
ambiente. Os certificados são requisitados também para garantir a
interoperabilidade com o uso de sistemas operacionais diferentes.
c) Servidor WEB – servidor onde está sendo executada a aplicação em
desenvolvimento. Este ambiente antecede o de produção, ou seja, é onde
os desenvolvedores codificam e fazem testes finais do sistema.
d) Servidor de Autenticação – servidor que contém a base de dados de
usuários e de permissões do ambiente.
O conjunto de estações cliente inseridas no ambiente possuem as seguintes
características:
a) Estação Cliente I – Sistema operacional Windows XP, 32 bits
b) Estação Cliente II – Sistema operacional Windows 7, 64 bits
c) Estação Cliente III – MacOS X
d) Estação Atacante – Distribuição Linux Kali
Todos os servidores e estações são configurados com endereço IP versão 4 válido
(187.12.85.0/24) e endereço IP versão 6 (2002:bb0c::/40).
O ambiente é avaliado quanto à sua capacidade de interconexão, interoperabilidade
e segurança de rede na camada 3.
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A representação lógica do modelo proposto de de-perimetrização é feita através de
políticas de segurança criadas para o controle do fluxo de conexão e acesso. Para
tanto o protocolo IPsec, base da política de segurança aplicada, é configurado para
garantir a autenticação da conexão e integridade dos dados fazendo o controle do
fluxo de acesso de acordo com a Figura 15
Figura 15 - Mapa de fluxo de acesso da rede

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

4.3

Critérios para definição dos testes

Especificamente em segurança, o ambiente é avaliado quanto à eficácia na proteção
do acesso e do sigilo dos dados transmitidos durante as conexões. São utilizados
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três critérios para avaliar a eficácia do modelo proposto, no cenário específico de
interligação multicampi.
4.3.1 Análise qualitativa de acesso
A eficácia do modelo proposto é avaliada quanto à restrição de acesso indevido. O
fluxo de acesso está divido entre rede protegida (rede configurada com políticas de
segurança) e rede não protegida (rede não configurada com políticas de segurança).
A análise da restrição de acesso indevido é realizada considerando os seguintes
cenários:
•

De uma máquina segura (pertencente à rede protegida) acessar dados de
outra máquina segura (servidor de arquivos)

•

De uma máquina externa (não pertencente à rede protegida) acessar
dados de uma máquina segura (servidor de arquivos);

4.3.2 Análise automatizada de acesso
Utilizando ferramenta automatizada, é analisada a exposição do ambiente através
de varredura com o objetivo de identificar possíveis pontos de vulnerabilidades. O
openVAS é uma ferramenta gratuita e de uso frequente em empresas de segurança
para análises de vulnerabilidade WEB e de sistemas operacionais:
4.3.3 Analise manual de acesso
São realizados ataques direcionados e específicos a cada serviço, cliente e servidor
para análise da eficácia da segurança do ambiente. Os testes são realizados pela
estação denominada “Atacante” que possui a distribuição do Kali Linux, submetendo
o nó alvo aos seguintes ataques:
•

ARP Spoofing – Ataque que tem como objetivo interceptar e manipular
a troca de dados entre dois computadores comprometendo a
integridade e confidencialidade da informação. O experimento cria um
cenário Man-in-the-Middle (MitM) utilizando os softwares Ettercap-ng e
dsniff (arpspoof).
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•

Ataque de Spoofing NDP (Neighbor Discovery Protocolo) no IPv6 – Na
versão 6 do IP a descoberta de endereços de máquina (MAC) é
realizada pelo protocolo de descoberta de vizinhança (NDP) diferente
da versão 4 que utiliza o protocolo ARP. Este ataque, similar ao Arp
Spoofing realizado contra o IPv4, tem como objetivo interceptar e
manipular a troca de dados entre dois computadores comprometendo
a integridade e confidencialidade da informação criando um cenário
Man-in-the-Middle (MitM) .

•

Packet Sniffing – Uma vez criado o cenário MitM, é possível capturar
todos os pacotes de rede entre dois computadores comprometendo,
portanto, a confidencialidade da comunicação. Para o experimento é
utilizado o software tcpdump (libpcap)

•

Regressão de Serviço IPsec (DoS IPsec) – O túnel IPsec também é
avaliado quanto a sua eficácia, através de testes de negação de
serviço onde testam-se as políticas de IPsec, buscando forçar o cliente
a optar pela conexão em claro (sem o IPsec). Para o experimento é
utilizado iptables (netfilter.firewall) na versão IPv4 e ip6tables na
versão IPv6.

•

MitM com PSK – No cenário onde a chave de criptografia utilizada pela
política IPsec (chave pré-configurada ou pre-shared key) é revelada,
iniciar um ataque de interceptação de tráfego para comprometer a
confidencialidade e integridade do dado. Para o experimento é usado
o software racoon (daemon IPsec).

Em todos os ataques são colhidos dados trafegados na rede, através do software
Wireshark.
Os dados colhidos são analisados para identificar possíveis pontos onde a
segurança e integridade dos dados trafegados estejam comprometidos
4.4

Conclusão

Nesta seção foram apresentados o ambiente experimental e os critérios de testes de
segurança aplicados para validação do nível de segurança do ambiente proposto.
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5

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos durante o processo de
configuração e execução dos experimentos para medição da eficácia do modelo.
5.1

Análise de restrição de acesso

Após a aplicação das políticas de restrição de acesso, baseadas no IPsec, é
possível identificar que o acesso ao ambiente está restrito apenas aos
computadores que fazem parte do grupo ao qual as políticas foram aplicadas.
Qualquer computador externo a esse grupo não acessa o ambiente.
Foram realizados dois testes de conectividade:
a) Teste de Ping
Teste de conexão (Figura 16) entre o cliente (IP 187.12.85.155) configurado com a
política IPsec e o Servidor de Arquivos (IP 187.12.85.152) protegido pela mesma
política
Figura 16 - Teste de conectividade de máquinas protegidas utilizando ICMP

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Teste de conexão (Figura 17) entre o cliente (IP 187.12.85.156) não configurado
com a política IPsec e o Servidor de Arquivos (IP 187.12.85.152) protegido pela
política
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Figura 17 - Teste de conectividade de máquinas não protegidas utilizando ICMP

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

a) Teste de conexão via SMB (Server Message Block)
Teste de conexão (Figura 18) entre o cliente (IP 187.12.85.155) configurado com a
política IPsec e o Servidor de Arquivos (IP 187.12.85.152) protegido pela mesma
política
Figura 18 - Teste de conectividade de máquinas protegidas utilizando SMB

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Teste de conexão (Figura 19) entre o cliente (IP 187.12.85.156) não configurado
com a política IPsec e o Servidor de Arquivos (IP 187.12.85.152) protegido pela
política
Figura 19 - Teste de conectividade de máquinas não protegidas utilizando SMB

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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5.2

Análise automatizada de acesso

Utilizando a ferramenta OpenVAS, o ambiente é avaliado quando a eficácia da
segurança implementada, sujeita às vulnerabilidades mais comuns atualmente. A
Figura 20 mostra a tela de configuração do procedimento executado pelo nó (IP
187.12.85.250) para verificar vulnerabilidades dos nós (IP 187.12.85.152, IP
187.12.85.155 e IP 187.12.85.156) .
Figura 20 - Tela de configuração de disparo da ferramenta OpenVAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O resultado final (Figura 21) permite identificar que o ambiente protegido pelo IPsec
não está exposto a ataques comuns, preservando a segurança do ambiente.
Figura 21 - Resultado da análise de segurança feita pela ferramenta OpenVAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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No experimento a máquina cliente com o sistema operacional Windows XP, está
configurada para aceitar conexões do protocolo ICMP sem aplicação da política
IPsec, causando o alerta de segurança (Figura 22) na ferramenta OpenVAS.
Figura 22 - Detalhes do alerta de ICMP indicado na ferramenta OpenVAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

5.3

Análise manual de acesso

5.3.1 ARP Spoofing
É possível visualizar a realização do ARP Spoofing com sucesso, mesmo com o
ambiente protegido por políticas de IPsec, no experimento não houve dificuldade em
alterar o endereço MAC das estações cliente (IP 187.12.85.155) e do servidor de
arquivos (IP 187.12.85.152) apontando para o MAC (00:13:72:fe:5c:b6) da máquina
atacante (IP 187.12.85.250)
A Figura 23 mostra a Tabela ARP da estação cliente (IP 187.12.85.155) antes do
ataque apontando para o endereço MAC original (00:15:5d:55:96:01) do servidor de
arquivos (IP 187.12.85.152)
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Figura 23 - Tela com tabela ARP da estação cliente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

A Figura 24 mostra a tabela ARP do servidor de arquivos (IP 187.12.85.152) antes
do ataque apontando para o endereço MAC original (00:15:5d:55:96:04) da estação
cliente (IP 187.12.85.155)
Figura 24 - Tela com tabela ARP do servidor

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

A Máquina atacante (IP 187.12.85.250) inicia a injeção de código para alteração da
tabela ARP com o objetivo de direcionar todo tráfego entre as estações como mostra
a Figura 25.
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Figura 25 - Ataque ARP efetuado no ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

A Figura 26 mostra a tabela ARP da estação cliente (IP 187.12.85.155) após o
ataque, com o endereço MAC alterado (00:13:72:fe:5c:b6) do servidor de arquivos
(IP 187.12.85.152) apontando para a máquina atacante (IP 187.12.85.250)
Figura 26 - Tabela ARP alterada na estação do cliente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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A Figura 27 mostra a tabela ARP do servidor de arquivos (IP 187.12.85.152) após o
ataque com o endereço MAC alterado (00:13:72:fe:5c:b6) da estação cliente
apontando para a estação atacante (IP 187.12.85.250)
Figura 27 - Tabela ARP alterada no servidor

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 28 - Detalhamento da conexão segura pelo IPsec no Windows

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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O tráfego é redirecionado para a máquina atacante e o conteúdo do pacote de
dados pode ser visualizado ou alterado caracterizando um risco de segurança alto.
Todavia é possível constatar que mesmo com o tráfego sendo direcionado, seu
conteúdo permanece inviolável uma vez que o dado está criptografado pelas
políticas IPsec, conforme pode ser visto na Figura 28.
Esse tipo de ataque é também percebido em outros sistemas operacionais. No
experimento, além de máquinas com Windows também foi utilizado o sistema
MacOS X da Apple, o qual também está sujeito a ataque da tabela ARP (Figura 29)
Figura 29 - Ataque ARP direcionado ao sistema MacOS X

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

5.3.2 Ataque de Spoofing NDP
No IPv6 não existem os protocolos ARP, RARP e IGMP, e todas as suas funções
foram integradas ao ICMPv6. Para suportar esses novos recursos o protocolo
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ICMPv6 tem um papel muito importante pois além de continuar a exercer as mesmas
funções do seu antecessor, ICMPv4, também desempenha o papel de descobrir os
endereços de máquina (MAC) da rede.
Apesar da mudança, o IPv6 também está suscetível à ataques de alteração da
tabela de endereços físicos de máquina. No experimento foi possível alterar o
endereço MAC do Servidor WEB (IP 2002:bb0c:5536::5) na estação Cliente (IP
2002:bb0c:559c::3) que passa a apontar para o MAC (00:13:72:fe:5c:b6) da máquina
atacante (IP 2002:bb0c:55fa::4)
A Figura 30 mostra a Tabela ARP da estação cliente (IP 2002:bb0c:559c::3) antes
do ataque apontando para o endereço MAC original (00:15:5d:55:96:03) do servidor
WEB (IP 2002:bb0c:5536::5)
Figura 30 - Tela com tabela ARP da estação cliente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Utilizando o framework Scapy, Figura 31, é enviado um pacote ICMPv6 com o
endereço MAC modificado para a máquina do atacante (IP 2002:bb0c:55fa::4).
Figura 31 – Ataque feito através do framework scapy

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

52

A Figura 32 mostra a tabela ARP da estação cliente (2002:bb0c:559c::3) após o
ataque, com o endereço MAC alterado (00:13:72:fe:5c:b6) do servidor WEB (IP
2002:bb0c:5536::5) apontando para a máquina atacante (IP 2002:bb0c:55fa::4)
Figura 32 - Tabela ARP alterada na estação do cliente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Apesar de ser possível redirecionar o tráfego para a máquina atacante, assim como
no ataque realizado contra o IPv4, o conteúdo do pacote permanece inviolável uma
vez que o dado está criptografado pelas políticas IPsec.

5.3.3 Packet Sniffing
Uma vez realizado o ataque de ARP Spoofing de forma bem sucedida é possível
interceptar todo o tráfego entre os computadores alvos do ataque direcionando-os
para a máquina atacante. No experimento foi simulada a cópia de um arquivo texto
entre a estação cliente e o servidor de arquivos.
É possível constatar que, mesmo o atacante tendo acesso ao pacote, seu conteúdo
está protegido pela criptografia da política de IPsec não comprometendo a
confidencialidade do dado (Figura 33).
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Figura 33 - Captura do pacote protegido pelo IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Ao repetir a mesma simulação, cópia de arquivo texto entre a estação cliente e o
servidor de arquivos, porém com a política de IPsec desligada é possível identificar o
conteúdo do pacote, comprometendo portando a confidencialidade dos dados
(Figura 34)
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Figura 34 - Captura do pacote sem a proteção do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O MacOS X usa, por padrão, protocolos e ferramentas do projeto Kame
(http://www.kame.net/) para implementar o IPsec e o mesmo comportamento é
percebido replicando o experimento em um computador utilizando este sistema
operacional.
Com o tráfego em claro, sem a proteção do IPsec é possível ter acesso a todo o
conteúdo (Figura 35).
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Figura 35 - Captura do pacote sem a proteção do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Com o IPsec configurado e habilitado mesmo havendo a captura do pacote os dados
são preservados pela criptografia (Figura 36).
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Figura 36 - Captura do pacote com a proteção do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

É importante ressaltar que o ataque ARP Spoofing, só pode ser executado em rede
local, portanto, o risco é limitado apenas a situações onde há acesso a camada de
enlace de dados (camada 2 do modelo OSI).
5.3.4 MitM com PSK
As chaves pré-configuradas de compartilhamento (pre-shared key) permitem utilizar
o protocolo IPsec em ambiente que não dispõe de uma solução de chaves
assimétricas (pública e privada). Especificamente esse tipo de configuração
compromete a segurança do protocolo IPsec uma vez que com a exposição da
chave compartilhada (Figura 37) o atacante pode ter acesso a todo o conteúdo
seguro e criptografado que trafega na rede.
O cenário é agravado pelo fato do sistemas operacionais Windows (Figura 38) e
Linux (Figura 39) armazenarem a chave de compartilhamento sem nenhum tipo de
proteção. Portanto, na existência de qualquer tipo de vulnerabilidade de aplicação e
do sistema operacional o atacante poder recuperar a chave e ter acesso a todo o
tráfego seguro, comprometendo a segurança da rede.
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Figura 37 - Configuração da chave na política de IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 38 - Exposição da chave de segurança no registro do Windows

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 39 - Exposição da chave de segurança no Linux

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

5.3.5 Ataque de força bruta
Algumas implementações do IPSec, mais especificamente da Cisco, possuíam uma
vulnerabilidade que permitia, via ataque de força bruta off-line, forçar a troca de
chave sem proteção criptográfica, conhecida por modo agressivo. A vulnerabilidade
consiste em obter o identificador de grupo (group-id) da comunicação. A posse do
identificador levaria ao comprometimento da transação.
O objetivo desse experimento é verificar se, nas implementações utilizadas nos
sistemas operacionais do ambiente proposto, há esse tipo de vulnerabilidade.
Como é visível na Figura 40, a busca (IKE scan) identifica o uso do IPSec
Figura 40 - Busca do protocolo IKE para tentativa do ataque de força bruta

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Adicionando o parâmetro “-A” a busca entra e modo agressivo como mostra a Figura
41 Mas o retorno da pesquisa é nulo caracterizando a não eficácia desse tipo de
ataque na versão de IPSec usado no experimento.
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Figura 41 - IKE em modo agressivo - tentativa de ataque de força bruta

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

5.3.6 Teste de regressão do IPSec com o IPv4
A configuração padrão das políticas IPsec é aplicada para conexões de entrada na
máquina. Para conexões de saída o comportamento padrão do protocolo é tentar a
conexão segura IPSec, todavia, caso não seja possível, a conexão é feita sem
segurança.
Uma vez realizado o ataque de ARP Spoofing de forma bem sucedida, indicado no
item 5.3.1, é possível direcionar todo o tráfego para a máquina atacante (IP
187.12.85.152). A máquina atacante simula a negação do uso do IPSec (UDP porta
500) utilizando iptables e uma vez que a política IPsec para conexões de saída
(output) é preferencial e não obrigatória quando a máquina cliente (IP
187.12.85.155) recebe a negação do IPsec (ICMP reject) ela recorre à conexão em
claro, sem o uso do IPSec
O objetivo desse ataque é interceptar a comunicação entre dois computadores
direcionando o tráfego para um computador falso, comprometendo a segurança do
ambiente. O experimento é realizado simulando-se uma conexão HTTP a um
servidor (IP 187.12.85.250) que não faz parte do grupo seguro de máquinas
(protegidos pelo IPSec).
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Antes de o ataque ser executado a máquina cliente (IP 187.12.85.155) acessa o
servidor web (Figura 39) de modo seguro (Figura 42) com todo o tráfego protegido
pelo IPsec.

Figura 42 - Acesso ao servidor WEB legitimo (utilizando IPv4)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

61

Figura 43 - Tráfego de acesso protegido pelo IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O ataque de ARP Spoofing é realizado direcionando o tráfego entre as máquinas
protegidas pelo IPsec para a máquina atacante (Figura 43)
Figura 44 - Ataque de alteração da tabela ARP

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Utilizando IPTABLES o tráfego IPsec é redirecionado para outro servidor fora da
rede protegida (Figura 45).
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Figura 45 - Bloqueio de portas do IPsec para forçar o modo em claro

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O mesmo cliente (IP 187.12.85.155) ao tentar acessar novamente o site web é
direcionado a um servidor comprometido, com um servidor WEB falso ativo (Figura
46), e fora da rede assegurada pelo IPsec.
Figura 46 - Configuração de um servidor web falso para acesso

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 47 - Tráfego redirecionado para o servidor falso

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Para o cliente (IP 187.12.85.155) o acesso ao site (Figura 47) parece legítimo
entretanto além de estar sendo redirecionado a uma máquina desconhecida
(Atacante – IP 187.12.85.250) todo o tráfego está aberto (Figura 48) e sem a
proteção do IPsec
Figura 48 - Pacote do redirecionamento para o servidor web falso

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

5.3.7 Teste de regressão do IPSec com o IPv6
O mesmo comportamento percebido no experimento de regressão do IPSec com o
IPv4, item 5.3.6, é reproduzido com a versão 6 do protocolo IP e uma vez concluído
o desvio de trafego pelo ataque de Spoofing NDP, Item 5.3.2, é realizada a negação
de serviço nas portas 500 e 4500 do protocolo UDP e do protocolo ESP (todos
referentes ao IPSec) entre o Cliente (IP 2002:bb0c:559c::3) e o Servidor WEB (IP
2002:bb0c:5536::5).
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Sendo a política padrão de conexão de saída (output) preferencial e não obrigatória,
ao ser detectado que IPSec não está disponível, é utilizado IP puro, que por sua vez
é redirecionado para o Atacante (IP 2002:bb0c:55fa::4).
Antes do ataque ser executado a máquina cliente (IP 2002:bb0c:559c::3) acessa o
servidor web (Figura 49) de modo seguro (Figura 50) com todo o tráfego protegido
pelo IPsec.

Figura 49 - Acesso ao servidor WEB legitimo (utilizando IPv6)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 50 - Tráfego de acesso protegido pelo IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O ataque de Spoofing NDP é realizado, direcionando o tráfego entre as máquinas
protegidas pelo IPsec para a máquina atacante e utilizando o ip6tables o tráfego
IPsec é redirecionado para outro servidor fora da rede protegida (Figura 51).
Figura 51 - Ataque de alteração da tabela ARP

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Para o cliente (IP 2002:bb0c:559c::3) o acesso ao site (Figura 52) parece legítimo
entretanto além de estar sendo redirecionado a uma máquina desconhecida
(Atacante – IP 2002:bb0c:55fa::4) todo o tráfego está aberto (Figura 53) e sem a
proteção do IPsec
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Figura 52 - Configuração de um servidor web falso para acesso

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Figura 53 - Redirecionamento de pacotes para o servidor web falso

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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É importante reforçar que em ambas as versões do protocolo, IPv4 e IPv6, o ataque
de regressão só é possível se as configurações padrões do IPsec não forem
alteradas. Em cenários onde as regras de conexão de saída do IPsec são
obrigatórias o ataque não é concluído com sucesso.
5.4

Conclusão

Nesta seção foram apresentados os ataques de camada de rede realizados contra o
ambiente experimental para validação e análise do ambiente proposto de deperimetrização.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo, apresentam-se os resultados e limitações identificados durante a
execução dos experimentos e as conclusões obtidas bem como sugestões de
trabalhos futuros.
6.1

Exame dos resultados e limitações

Quanto a configuração das políticas de IPsec:
•

A plataforma Microsoft oferece assistentes de configuração que auxiliam o
processo de criação das regras de restrição e permissão além da facilidade
de aplicar as políticas de segurança de forma automatizada e centralizada
através de diretivas de grupo de tecnologia proprietária.

•

Os ambiente MacOS e Linux admitem apenas configuração manual e através
de parâmetros utilizados pelo daemon racoon requerendo, portanto, uma
iteração maior com o sistema operacional.

Com a solução de segurança, baseada no IPsec, é possível criar um ambiente de
interconexão independente do sistema operacional escolhido (Windows, MacOS ou
Linux) bastando apenas que as configurações de protocolos e chaves sejam as
mesmas entre os computadores.
A distribuição do deamon racoon encontrado na versão do MacOS possui a
desvantagem de só trabalhar com o algoritmo de criptografia 3DES em relação ao
Windows que permite trabalhar também com o protocolo AES. No sistema Windows
XP, da plataforma Microsoft, também há restrições de algoritmos de criptografia
suportados, restrição esta que não existe na versão do sistema Windows 7 do
mesmo fabricante.
Em relação à proteção é possível constatar que o IPsec consegue, de forma eficaz,
restringir o acesso de máquinas externas ao ambiente, mesmo estando fisicamente
na mesma rede. Esse cenário pode ser considerado uma solução eficaz e de baixo
custo em relação à implementações de segurança do tipo 802.1x que necessitam de
investimentos em ativos de rede com suporte ao protocolo.
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No quesito de vulnerabilidades o IPsec se mostrou tão eficaz quanto às soluções de
firewall que hoje já existem nos sistemas operacionais utilizados no experimento.
Não há nenhuma desvantagem em substituir as soluções de firewall existentes
nesses sistemas operacionais pelo IPsec. A rigor ambas as soluções, firewall e o
próprio IPsec, cumprem o papel de restrição de acesso de rede podendo ser
configurados baseados em endereços de rede de origem e destino, tipos de
protocolos e portas.
Já nos experimentos de ataques de camada de rede a solução baseada em IPsec
se mostra eficaz na proteção de acesso ao dado. Em todos os experimentos de
tentativa de acesso ao dado, mesmo havendo a captura do pacote, a informação
estava protegida pela criptografia.
As implementações do IPsec nos sistemas operacionais escolhidos no experimento
mostraram-se maduras em relação a ataques de força bruta para regressão de
IPsec, ataque este que foi largamente utilizando devido a uma vulnerabilidade
encontrada em plataformas cisco no passado.
Ataques à tabela de endereços MAC, protocolo ARP no IPv4 e protocolo NDP no
IPv6 não são evitados pelo IPsec. Usuário conectado no mesmo segmento de rede
do servidor tem acesso ao MAC, no cabeçalho da camada de enlace. Fraudando o
MAC, é possível interceptar o tráfego entre dois computadores protegidos pela
solução. Como neste cenário, a proteção está inteiramente sustentada na
criptografia do dado dentro do pacote, a utilização de chaves públicas é requisito
fundamental para proteger a informação. Quando não se dispõe de chaves públicas
e privadas, é necessário definir uma chave fixa para o IPsec (chave pré-configurada)
e em todas os sistemas utilizados no experimento essa chave não é protegida pelo
sistema operacional. Na ocorrência de algum tipo de vulnerabilidade de camada
superior (camada de aplicação, por exemplo) pode-se ter acesso à chave e toda a
solução de segurança é comprometida.
Durante o experimento também foi observado o cenário onde o atacante consegue
redirecionar o tráfego de uma máquina segura para outro destino que está
comprometido. Essa não é uma vulnerabilidade da solução IPsec mas falha de
configuração das definições pré-configuradas nos sistemas Windows. A mesma

70

facilidade de criação das políticas oferecida pelos sistemas da Microsoft, em
determinados cenários, pode representar ponto de falha, uma vez que permite a um
computador atacante (IP 187.12.85.250 na versão 4 ou IP 2002:bb0c:55af::4 na
versão 6) acessar máquinas não protegidas pelo IPsec.
6.2

Conclusão da dissertação

Comprovou-se, através do experimento, que é possível uma equipe, distribuída
geograficamente, trocar informações de forma segura utilizando uma topologia sem
o perímetro. A proposta feita pelo Fórum Jericho pode conduzir a uma solução de
segurança eficaz se a análise se limitar apenas a camada de rede, onde o protocolo
IPsec, quando configurado corretamente utilizando uma infraestrutura de chaves
públicas e privadas (PKI), se mostra eficaz na proteção do dado.
A combinação de topologia sem perímetro e a segurança oferecida pelo protocolo
IPsec oferece uma solução madura de interconexão segura para soluções de
computação na nuvem onde é possível criar, virtualmente, uma rede restrita e
segurança entre estações cliente e servidores independente da rede em que eles
estão conectados.
Durante os experimentos fica evidenciado, tanto no IP versão 4 como na versão 6,
que vulnerabilidades e ataques na camada 3, camada onde o IPsec atua, contra o
ambiente protegido não resultam na exposição dos dados onde todas as tentativas
ora eram interrompidas na tentativa de captura do pacote de dados ora era frustrada
pela criptografia do dado. Entretanto é importante atentar que em camadas
superiores o IPsec não oferece nenhum tipo de proteção, no experimento de
regressão do IPsec (item 5.3.4), por exemplo, foi possível redirecionar todo o
tráfego, supostamente protegido, para um ambiente comprometido de segurança
mesmo que a vulnerabilidade em questão não seja uma falha do protocolo ou da
topologia mas sim da abordagem de configuração criada pelo fabricante, Microsoft,
para facilitar a adoção do protocolo.
Para redes que já fazem uso de soluções de análise e proteção de tráfego como IDS
(Intrusion Detection System) ou IPS (Intrusion Prevention System) não há ainda
equivalência de segurança na adoção da proposta feita pelo Forum. Portanto em
determinados cenários a substituição do completa do perímetro, só é uma opção
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segura quando futuras versões dos sistemas operacionais clientes oferecerem
soluções de análises de tráfego equivalentes. Todavia em redes onde a segurança
do perímetro está baseada apenas em restrição de portas e protocolos a adoção da
proposta feita pelo Forum demonstra uma opção robusta, flexível e eficaz.

6.3

Sugestão para trabalhos futuros

a) Estender o experimento para outros tipos de sistemas operacionais.
b) Estender o experimento incluindo no cenário de teste a interconexão com
soluções baseadas em nuvem
c) Estender o experimento utilizando novos ataques ao protocolo IPv6
d) Desenvolver metodologia para comparar o desempenho entre o IPv4 e IPv6
e) Estender o experimento utilizando certificados X.509 v3 com a funcionalidade de
CRL distribution points
f) Desenvolver metodologia para medição de desempenho de diferentes algoritmos
de criptografia
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APÊNDICE I – Síntese da configuração da estrutura de Certificação Digital (PKI
– Public Key Infrastructure) no experimento

Em ambiente Windows é possível configurar um servidor para fazer o papel de
autoridade certificadora (CA – Certificate Authority) implantando portanto certificados
digitais na rede. Esse serviço é nativo nas versões de servidor do Windows.
É possível instalar 4 tipos de autoridades certificadoras:
- Autoridade Certificadora Raiz (Root) integrada ao domínio Windows
- Autoridade Certificadora Subordinada integrada ao domínio Windows
- Autoridade Certificadora Raiz (Root)
- Autoridade Certificadora Subordinada
A versão integrada ao domínio Windows é utilizada em redes onde o sistema
operacional predominante é Windows e exista o controlador central do domínio
(Active Directory) desta forma toda a administração e instalação dos certificados
digitais é facilitada. Entretanto como a solução segue o padrão x.509 de certificação
digital também é possível usar essa opção quando há máquinas que não são
Windows ou não estão registradas em um domínio Microsoft. No experimento as
etapas de configuração são :
Dentro da opção Server Manager, selecionar a opção de adicionar regras (roles) ao
servidor. (Figura 564).
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Figura 54 – Adicionar regras (Roles) ao Windows Server

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Dentre as opções disponíveis, selecionar a opção do serviço de certificados digitais
(Active Directory Certificate Services)(Figura 55).
Figura 55 – Seleção de instalação do serviço de certificados digitais

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

É necessário também selecionar a opção de entrega via WEB (Web Enrollment)
para facilitar a solicitação e entrega dos certificados digitais para máquina que não
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são Windows ou não estão no domínio. Essa opção é importante também para
permitir o acesso ao certificado raiz da autoridade certificadora. (Figura 56).
Figura 56 - Seleção da opção de entrega via WEB (Web Enrollment)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Ao selecionar a opção de entrega via WEB é apresentado a informação da
necessidade de instalar os componentes do servidor de WEB do Windows, como no
experimento o servidor tem a função exclusiva de autoridade certificadora não é
necessário alterar essa opção, bastando apenas aceitar a configuração padrão
oferecida. ( Figura 57).
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Figura 57 - Informação da necessidade de instalação dos serviços WEB

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Em seguida é selecionada a opção de tipo de autoridade certificadora, que em
nosso experimento é a opção integrada ao domínio (Enterprise) (Figura 58).
Figura 58 - Seleção do tipo de autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Selecionar a opção de autoridade certificadora raiz (Root) (Figura 59).
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Figura 59 - Seleção da opção de tipo de autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Como no experimento a autoridade certificadora está sendo instalada pela primeira
vez é necessário criar uma nova chave primária (Figura 60). No cenário onde a
autoridade certificadora é instalada a partir de uma ambiente já existente é possível
usar uma chave pré-existente para manter todos os certificados digitais já
publicados.
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Figura 60 - Seleção da opção de criação de uma nova chave privada

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Em seguida (Figura 61) são oferecidas opções dos algoritmos de criptografia e o
tamanho da chave. Para o experimento a opção padrão é a escolhida.
Figura 61 – Seleção do algoritmo e tamanho da chave de criptografia

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 62 - Configuração do nome da autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Os dois próximos passos são para configurar o nome da autoridade certificadora
(Figura 62) e também a validade do certificado digital gerado (Figura 63).
Figura 63 – Validade do certificado digital gerado pela autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 64 – Local da base de dados da autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Os dois últimos passos são para confirmar o local onde a base de dados da
autoridade certificadora será armazenada (Figura 64) e a verificação das opções de
instalação do servidor WEB que será usado para entrega dos certificados digitais
(Figura 65). No experimento são utilizadas as opções padrão.
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Figura 65 – Opções de instalação do servidor WEB da autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Por fim basta confirmar a instalação da nova regra do servidor (Figura 66).
Figura 66 – Confirmação de instalação da regra no servidor

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 67 - Acesso ao Gerenciador da autoridade certificadora

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Acessando o gerenciador da autoridade certificadora, através do menu de
ferramentas administrativas do servidor (Figura 67) é possível ter acesso ao
ambiente de configuração e acompanhamento dos certificados digitais gerados
(Figura 68).
Figura 68 – Ambiente de configuração e de acompanhamento da CA

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

A verificação do perfeito funcionamento do ambiente pode ser feito através da
ferramenta chamada pkiview.msc (Figura 69).
Nesta ferramenta é possível verificar todo o ambiente de certificados digitais do
domínio Windows. Nela pode ser verificado se a autoridade certificadora está em
funcionamento, se os certificados digitais estão acessíveis e se não estão expirados.

86

Figura 69 – Ferramenta: verificar ambiente de certificados digitais do domínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Para equipamentos (servidores e estações cliente) com o sistema operacional
Windows e configuradas para funcionar no domínio a distribuição do certificado
digital da autoridade certificada é automática, entretanto para máquina que não são
Windows é necessário instalar tanto o certificado digital da autoridade certificadora
raiz como também toda a sua cadeia de certificados do ambiente, caso exista mais
de uma CA. Para tanto é necessário acessar o portal(Figura 70) que foi instalado
selecionado para instalação no servidor (Figura 55). O portal está acessível pelo
endereço http://<nome_servidor>/certsrv.

Figura 70 – Portal para obter certificado digital e cadeia de certificados

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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Figura 71 - Download do certificado e da cadeia de certificados do ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

No portal máquina que não são Windows ou não estão no domínio devem fazer o
download da cadeia de certificados do ambiente bem como o certificado digital da
CA, desta forma os certificados gerados por este servidor serão considerados
confiáveis por esses equipamentos. (Figura 71).
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APÊNDICE II – Síntese para configuração do IPsec no ambiente Windows

Em ambiente Windows é possível configurar políticas de domínio para implementar
a solução de IPsec de forma centralizada em todas as máquinas pertencentes ao
domínio. As etapas de configuração são :
Acessar o controlado de domínio com privilégios de Administrador de Domínio e
selecionar a opção Group Policy Management (Figura 72).
Figura 72 - Acesso ao Group Policy Management

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

O Windows trata as configurações de IPsec de forma diferente entre máquinas com
o Windows XP e máquinas com o Windows Vista ou sistema superior, desta forma
para atender ao experimento é necessário criar duas políticas de domínio uma para
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as máquina Windows XP e outra para os servidores (Windows 2008 Server e
Windows 2012 Server) e máquinas com Windows 7. No experimento, as políticas
são criadas no domínio e são aplicadas com base em restrição de grupo (Figura 73).
Figura 73 - Criação de políticas de grupo no domínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Editar a política aplicada nas máquinas com Windows 7 e nos servidores (IPsec –
Windows Vista ou Superior) a selecionar a opção de configuração do Windows
Firewall and Advanced Security (Figura 74).
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Figura 74 - Configuração das políticas IPsec pela opção Windows Firewall

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Dentro das opções do Windows Firewall with Advanced Security selecionar a opção
Connection Security Rules (Figura 75).
Figura 75 - Local onde são configuradas as políticas de IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

No experimento foram criadas apenas duas regras de restrição de acesso no IPsec,
uma primeira regra permite a conexão em claro, sem o IPsec, ao controlador do
domínio. Essa regra é uma limitação da solução da Microsoft quando as políticas de
IPsec são aplicadas, distribuídas, via políticas de domínio.
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Selecionar, com o botão direito do mouse, a opção de criar nova regra (Figura 76).
Figura 76 - Criar uma nova política de IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

É aberta uma tela com um assistente de configuração, nesse assistente é possível
criar todos os tipos de regras de restrição e acesso baseados em IPsec no Windows.
Para a regra de exceção de restrição, requerida pelo controlador de domínio,
selecionar a opção Custom (Figura 77).
Figura 77 - Primeiro passo para criação da política de IPsec de exceção

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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O segundo passo (Figura 78) é caracterizado pela configuração dos pontos de
conexão. É nessa etapa que se configuram os endereços de IP de origem e destino
da conexão. Para essa regra de exceção o endereço de destino é o IP do próprio
controlador de domínio.
Figura 78 - Segundo passo para criação da política de IPsec de exceção

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Em seguida (Figura 79) deve ser selecionada a opção de forma de autenticação, na
regra de exceção deve ser marcada a opção de não requerer autenticação, ou seja,
a comunicação é feita sem o uso do IPsec.
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Figura 79 - Terceiro passo para criação da política de IPsec de exceção

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 80 - Quarto passo para criação da política de IPsec de exceção

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Os dois últimos passos são para configurar os tipos de protocolos e portas da regra
(Figura 80) e também em qual perfil de configuração do firewall (Figura 81) é
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aplicada. O firewall do Windows possui três perfis que são utilizadas para determinar
o comportamento da máquina em redes diferentes.
Figura 81 - Quinto e último passo para criação da política de IPsec de exceção

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 82 - Primeiro passo para criação da política de IPsec de restrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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A segunda política de IPsec criada no experimento é a responsável pela segurança
do ambiente. Para essa política no primeiro passo é selecionada a opção de
isolamento (Figura 82).
Em seguida (Figura 83) é selecionada a forma como a máquina responde por
conexões de entrada e saída. As opções são da máquina só aceitar as conexões
com IPsec (opção de required) ou de tentar a conexão com IPsec e caso não seja
possível se conectar em claro, sem o IPsec (opção request).
Figura 83 - Segundo passo para criação da política de IPsec de restrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

A opção selecionada no experimento exige que a conexão de entrada seja feita
somente com o uso de IPsec porém a conexão de saída pode ser feita em claro.
Com essa configuração o possa se conectar a máquinas que possam as políticas de
IPsec e também a máquinas que estão fora do grupo protegido permitindo, portanto,
que o acesso a sites de internet. Essa opção é a comum quando a topologia da rede
está desenhada com as máquinas diretamente na internet, modelo este que é o
principal objeto de análise do experimento.
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No terceiro passo (Figura 84) é determinada a forma de autenticação da conexão
IPsec, nessa etapa é selecionada a opção padrão.
Figura 84 - Terceiro passo para criação da política de IPsec de restrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 85 - Último passo para criação da política de IPsec de restrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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O quarto e último passo (Figura 85) é a escolha dos perfis de aplicação da regra,
também são selecionadas as opções definidas por padrão.
As duas políticas criadas são vistas da seguinte forma na ferramenta (Figura 86).
Figura 86 - Politicas IPsec no Windows Vista ou superior

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Por fim é necessário ajustar as configurações de comportamento padrão do
protocolo IPsec, essas configurações são realizadas nas propriedades da opção
Windows Firewall with Advanced Security (Figura 87).
Figura 87 - Configuração do Comportamento Padrão do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Ao selecionar a opção IPsec Settings (Figura 88), é possível verificar as opções de
configuração.
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Figura 88 - Opções de configuração do comportamento Padrão do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
Figura 89 - Opções de configuração do comportamento Padrão do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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As opções de protocolos de criptografia (Figura 89), modelos de troca de chaves
entre outras opções está disponível ao seleciona a opção customizar, dentro de
IPsec defaults.
Com exceção do método de autenticação as demais opções são configuradas de
forma padrão.
Durante o experimento foi identificado que a distribuição do MacOS X só trabalha
com o protocolo 3DES para criptografia do tráfego, portanto, quando houver a
necessidade de interconexão com as máquinas Windows é necessário priorizar a
utilização desse protocolo para que a conexão seja estabelecida (Figura 90).
Figura 90 - Priorizar 3DES - interoperabilidade IPsec entre Windows e MacOS X

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Na opção de configuração do método de autenticação (Figura 91) é atribuída a
chave utilizada no experimento e na criptografia dos pacotes. No experimento foram
utilizadas as opções de utilização de uma estrutura de PKI, Chaves Públicas e
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Privadas, e também a opção de chaves pré-configuradas. Durante o experimento a
ordem do método de autenticação foi alterada conforme o objetivo do teste.
Figura 91 - Configuração da chave utilizada na criptografia do IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Por fim o protocolo ICMP foi configurado (Figura 92) para aceitar conexões em claro,
sem a proteção do IPsec, possibilitando o rápido diagnóstico de conexão de rede.
Figura 92 - Configuração do protocolo ICMP para funcionar sem o IPsec

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Para máquinas Windows e o sistema operacional inferior ao Windows Vista as
configurações de IPsec são realizadas em local e forma diferente.
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Na segunda política de grupo criada (IPsec - Windows XP) é necessário editar e
selecionar a opção IP Security Policies and Active Directory (Figura 93).
Figura 93 - Opção IP Security Policies and Active Directory

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

Para máquinas com o Windows XP, podem-se criar políticas específicas desde o
início ou podem-se utilizar e adaptar politicas pré-existentes facilitando a
configuração. Para o nosso experimento usa-se como base a política pré-existente
chamada Secure Server (Require Security)
A lógica de configuração entre as políticas configuradas para o Windows XP ou para
os sistemas Windows superiores são as mesmas, a diferença se restringe apenas ao
local e telas de configuração. O resultado final da configuração para Windows XP
(Figura 94) possui as mesmas três opções de regra. A exceção para o controlador
de domínio, a exceção para o ICMP e a restrição de acesso para as demais
conexões.
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Figura 94 - Configuração das regras de IPsec no Windows XP

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)
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APÊNDICE III – Síntese da configuração IPsec - ambientes Linux e MacOS X

No ambiente Linux e MacOS X o IPsec é configurado utilizando o daemon racoon,
em ambos os sistemas operacionais as configurações são similares.
Configuração do arquivo racoon.conf contendo as configurações de autenticação e
criptografia do IPsec
Configuração para o protocolo IPv4 :
path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
remote 187.12.85.156 {
#
nat_traversal on;
exchange_mode main;
generate_policy on;
proposal_check obey;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group modp1024;
}
}
sainfo anonymous {
#pfs_group 2;
encryption_algorithm 3des;
authentication_algorithm hmac_sha1;
compression_algorithm deflate;
}
Configuração para o protocolo IPv6 :
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
#log [notify|debug|debug2];
remote 2002:bb0c:559c::3 {
#
nat_traversal on;
exchange_mode main;
generate_policy on;
proposal_check obey;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
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authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2;
}
}
sainfo anonymous {
pfs_group 2;
encryption_algorithm 3des;
authentication_algorithm hmac_sha1;
compression_algorithm deflate;
}
Arquivo setkey.conf contendo as configurações da pilha IPsec no kernel
Configuração para a versão IPv4:
#!/usr/sbin/setkey -f
flush;
spdflush;
# Create policies for racoon
spdadd 187.12.85.0/24 187.12.85.252 any -P in ipsec
esp/transport//require;
#
ah/transport//require;
spdadd 187.12.85.252 187.12.85.0/24 any -P out ipsec
esp/transport//require;
#
ah/transport//require

Configuração para a versão IPv6:
#!/usr/sbin/setkey -f
#
# Flush SAD and SPD
flush;
spdflush;
# Create policies for racoon
# 2002:bb0c:559c::3/40 -> 2002:bb0c:5536::5/40
spdadd 2002:bb0c:5536::5 2002:bb0c:559c::3 any -P out ipsec
esp/transport//require;
#
ah/transport//require;
spdadd 2002:bb0c:559c::3 2002:bb0c:5536::5 any -P in ipsec
esp/transport//require;
#
ah/transport//require
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Arquivo psk.txt contendo a chave pré-configurada para ser utilizada na criptografia
do IPsec.
Configuração para a versão IPv4:
# Format is
# <IP/email/domain> <complex PSK>
187.12.85.154 123456

Configuração para a versão IPv6:
# Format is
# <IP/email/domain> <complex PSK>
2002:bb0c:559c::3 123456

Feita a configuração dos arquivos, é necessário executar o Racoon (Figura 95)
# /etc./racoon/setkey.conf #configura o ipsec do kernel
# racoon -F -f /etc./racoon/racoon.conf #executa o racoon

Figura 95 - Comando para execução do Racoon no MacOS X

Fonte: Elaborado pelo autor (2013)

