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RESUMO
Com o objetivo de resolver fragilidades existentes no protocolo DNS, foi especificado
uma extensão de segurança conhecida como DNS Security Extension (DNSSEC), que tem
como propósito garantir a integridade e autenticidade das informações enviadas por um
servidor DNS autoritativo, utilizando a criptografia assimétrica e a assinatura digital. O
DNSSEC utiliza o modelo de geração de chaves criptográficas ad-hoc para a assinatura dos
Resource Records (RR) e a publicação da chave pública, na zona superior a zona assinada,
através do RR DS. A publicação é executada pelos administradores, e não é possível a
validação da cadeia de confiança, na qual as chaves criptográficas foram geradas, além de
não existir mecanismos para revogação das chaves utilizadas. O objetivo desse trabalho é
apresentar o impacto na utilização dos certificados digitais X.509 e a infraestrutura de
chaves públicas no DNSSEC, e com isso, elevar a confiança do serviço inserindo métodos
para a validação das assinaturas digitais e revogação das chaves assimétricas, além de
criar um vínculo mais forte entre as chaves utilizadas para assinar e verificar as assinaturas
digitais e seus respectivos titulares. Além disso, a infraestrutura de chaves públicas provê
meios para garantir que o certificado digital foi emitido por uma entidade considerada idônea
pelo receptor. Está dissertação apresenta uma proposta de uso dos certificados digitais
X.509, além de apresentar resultados coletados a partir de um ambiente utilizado nas
simulações e softwares desenvolvido para avaliar essa aplicação.

Palavras-chave: Certificado Digital; DNS; DNSSEC; Infraestrutura de Chaves Públicas;
Cadeia de Validação; X.509

	
  

ABSTRACT
The X.509 digital certificate as an element of trust validation in DNSSEC service
In order to resolve existing weaknesses in the DNS protocol, the security extension,
known as DNS Security Extension (DNSSEC), was specified. DNSSEC aims to ensure the
integrity and authenticity of information sent by an authoritative DNS server, using
asymmetric encryption and signature digital. DNSSEC uses the ad-hoc concept to generate
cryptographic keys for signing the Resource Records (RR), which are published in the upper
zone through the DS RR. Administrators publish keys, and it is not possible to validate the
chain of trust, in which the cryptographic keys were generated and there isn’t a mechanisms
for key revocation. The aim of this paper is to present the impact about using X.509 digital
certificates and public key infrastructure in DNSSEC, and thus, increase the confidence of
the service by providing methods for the validation of digital signatures and revocation of
asymmetric keys, and create a stronger bond between the keys, used to sign and verify
digital signatures, and their respective holders. Moreover, the public key infrastructure
provides mechanisms to ensure that the digital certificate presented, was issued by a reliable
entity to the third part. This paper presents a proposal for use of X.509 digital certificates and
results collected from an environment used in the simulations and software developed to
evaluate this application.

Keywords: Digital Certificate; DNS; DNSSEC; Public Key Infrastructure; Chain of Trust;
X.509
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1

INTRODUÇÃO
Com o crescimento acentuado no acesso e uso da internet, muitas empresas

perceberam os benefícios da sua utilização na prestação de serviços e comunicação
com seus clientes, e com isso, disponibilizam canais eletrônicos destinados à
execução de diversas transações eletrônicas.
Dessa forma, atualmente é muito comum para o cliente de um determinado
banco, efetuar todas as suas transações utilizando canais eletrônicos e,
provavelmente nunca ter visitado as instalações físicas da agência na qual a conta
está sendo administrada.
Um serviço importante para garantir a acessibilidade da internet aos seus
usuários é o serviço DNS (Domain Name Server) (ARIYAPPERUMA, 2007), pois
sem ele seria necessário saber todos os endereços IP (Internet Protocol) de todos
os sites ou serviços nos quais o usuário desejasse visitar.
Um dos aspectos mais importantes diz respeito a segurança desse serviço
vital, pois para garantir o correto funcionamento da internet, o serviço DNS precisa
ser resistente a falhas e ataques.
Diversos ataques foram apresentados anteriormente, comprometendo o DNS
e colocando em risco seus usuários (ARIYAPPERUMA, 2007) e com o objetivo de
elevar o nível de segurança foi proposto uma extensão do protocolo atual, conhecido
como DNSSEC (DNS Security Protocol).
O DNSSEC é um protocolo que tem como função inserir uma camada segura
que agrega integridade e autenticidade às mensagens enviadas pelo serviço DNS
(Domain Name System) (ROSE; LARSON, et al., 2005) e com isso, dificultar a
manipulação dessas informações e consequentemente o direcionamento dos
usuários a sites maliciosos (PAPPAS ; KEROMYTIS, 2011).
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Assim, diversas entidades internacionais tem incentivado o uso desse
protocolo com o objetivo de garantir a integridade e autenticidade das informações
transmitidas, com o objetivo de criar uma internet mais segura para seus usuários.

1.1 Motivação
O protocolo DNSSEC tem grande importância para a segurança da internet,
pois oferece uma camada de segurança ao serviço DNS (SUN; YI, et al., 2010) e
com esse protocolo, é possível garantir a integridade e autenticidade das
informações enviadas, protegendo o serviço DNS de diversos ataques como Cache
Poisoning, Domain Name Phishing, DDoS, DNS Amplification Attack e Buffer
overflow (SUN; YI, et al., 2010) (ARIYAPPERUMA, 2007).
No Brasil, servidores DNS responsáveis por zonas consideradas seguras,
como por exemplo, .b.br, .leg.br, mp.br e .jus.br, devem obrigatoriamente possibilitar
a consulta utilizando o protocolo DNSSEC (KUROIWA, 2012), com o objetivo de
permitir a verificação das informações transmitidas por esses servidores.
O DNSSEC utiliza criptografia assimétrica e consequentemente um par de
chaves destinados a possibilitar a assinatura digital dos Resource Records (RR)
referente a zona administrada (ROSE; LARSON, et al., 2005).
Assim, de posse da chave pública, o cliente que solicitou qualquer informação
ao DNS, poderá verificar se a resposta enviada está integra e se realmente partiu do
DNS consultado.
Com esses benefícios, a utilização do protocolo DNSSEC vem crescendo
rapidamente e conforme a Figura 1, até Maio de 2014, quase 580.000 domínios no
Brasil (.br) utilizam o protocolo.
Um ponto a ser observado é o fato do DNSSEC utilizar somente um par de
chaves assimétricas, não permitindo atualmente a inserção das chaves em
credenciais qualificadas, nomeando os seus titulares.
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Assim, ele não utiliza uma credencial qualificada, gerando dificuldades para o
receptor das informações, também conhecido como parte confiante, em garantir que
as informações foram transmitidas de uma fonte confiável. Além de haver ausência
de mecanismos destinados a informar a parte confiante sobre o comprometimento
das chaves criptográficas utilizadas no processo de assinatura digital dos RR’s
(Resource Record).
Figura 1 – Evolução da adoção do DNSSEC no Brasil

Fonte: Registro.br

Com isso, atualmente o protocolo não prevê um mecanismo destinado a
informar aos clientes se a chave utilizada para assinar os RR’s transmitidos é
realmente válida, além de não possuir qualquer credencial vinculada a essa chave,
dificultando ou até impossibilitando que esse cliente verifique quem é o responsável
pela chave utilizada.
Identificar, sem dúvida, qual foi a chave utilizada para assinar determinado
RR, seu titular e a ocorrência de qualquer incidente relacionado a chave, que
comprometa a confiabilidade das informações enviadas, é fundamental para garantir
a segurança de toda a infraestrutura de resolução de nomes.
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Assim sendo, questões relacionadas a autenticação e verificação das chaves
utilizadas nas zonas ainda precisam ser resolvidas no nível operacional para permitir
a implantação do DNSSEC em uma escala global (ARIYAPPERUMA, 2007).
1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é apresentar a aplicabilidade e o impacto dos
certificados digitais padrão X.509 como elemento para compor a infraestrutura de
chaves públicas no protocolo DNSSEC.
Com o uso dos certificados digitais X.509, será possível vincular as chaves
públicas, utilizadas na assinatura dos RR’s, a seus titulares. Assim, além dos
mecanismos atualmente utilizados para garantir a autenticidade e integridade das
informações enviadas, a parte confiante poderá também verificar se a chave pública
realmente pertence a determinada zona, pois além da chave pública, existirão
informações sobre o titular e provavelmente administrador da zona.
Com isso, os clientes poderão verificar se o certificado digital disponibilizado
pelo RR DNSKEY e destinado a validar a assinatura dos RR’s recebidos, realmente
foi emitido para a zona consultada e sob quais regras essa emissão ocorreu.
Esses certificados digitais serão emitidos abaixo de uma cadeia de confiança
externa, formada por Autoridades Certificadoras, e com isso, o cliente poderá avaliar
se confia nas regras adotadas por determinada Autoridade Certificadora para a
emissão dessas credenciais, além dessas mesmas Autoridades Certificadoras
disponibilizarem mecanismos destinados a informar em tempo real se o certificado
digital, e consequentemente a chave pública vinculada, está válido no momento da
verificação da assinatura digital do RR recebido.
1.3 Contribuições
O protocolo DNSSEC, apesar de oferecer a integridade das informações
enviadas, não possui um mecanismo eficiente para autenticidade, pois não existe
uma forma de vincular a chave pública ao seu titular (ARIYAPPERUMA, 2007), além
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de não oferecer qualquer mecanismo para a verificação da validade das chaves no
momento da validação da assinatura digital.
A contribuição desse trabalho é apresentar a proposta de adoção do
certificado digital padrão X.509 como elemento de validação da confiança no serviço
DNS e protocolo DNSSEC.
Compreender os mecanismos destinados a inserir a chave pública, utilizada
na assinatura digital dos RR’s, em uma credencial qualificada, agrega do ponto de
vista da segurança e confiabilidade.
Assim, utilizando os certificados digitais como credencial qualificada, os
clientes poderão identificar com clareza o titular da chave pública que será utilizada
no processo de validação da assinatura digital do RR.
Também será possível identificar qual é a entidade emissora do certificado
digital, sob quais regras esse certificado digital foi emitido e se, no momento da
validação da assinatura digital, o certificado digital, e consequentemente a chave
pública, não foi revogado pelo seu titular.
Para a avaliação dessa proposta foi desenvolvido um ambiente de teste
consistindo de um servidor DNS compatível com o protocolo DNSSEC adaptado
para a utilização de certificados digitais X.509 e um cliente adaptado para validar as
respostas assinadas e os certificados digitais X.509.
O cliente, além das assinaturas digitais, no cenário proposto, deverá validar a
cadeia de confiança sob o qual o certificado digital foi emitido, além de verificar se o
certificado digital estará valido no momento da verificação.
1.4

Método do Trabalho
• A primeira etapa do trabalho consistiu do estudo dos principais
conceitos referentes ao serviço DNS, protocolo DNSSEC e os
Certificados Digitais X.509;
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• Avaliação de impacto do uso dos certificados digitais X.509, do
protocolo OCSP e da Cadeia de Confiança no protocolo DNSSEC e a
apresentação de cenários que possam apoiar na validação da proposta;
• Proposta de um ambiente de teste destinado a validar o cenário de
aplicação do certificado digital X.509 no protocolo DNSSEC para análise
experimental;
•

Desenvolvimento do protótipo de testes composto por um serviço DNS

compatível com o protocolo DNSSEC modificado para a utilização de
certificados digitais X.509 e um cliente compatível com o protocolo
DNSSEC preparado para validar as informações do certificado digital
X.509 utilizado na zona consultada;
• Avaliação e discussão dos resultados alcançados e considerações
finais sobre a proposta.
O protótipo de testes proposto foi desenvolvido utilizando a linguagem JAVA
na plataforma Microsoft Windows 2008 Server, onde serão criadas zonas DNS
fictícias destinadas a apoiar na validação da proposta.
1.5

Organização da Dissertação
Na seção 2 - Revisão de literatura, são analisados trabalhos referentes ou

correlatos ao tema e que apresentam conceitos e deficiências do DNS e protocolo
DNSSEC, além de referências sobre os certificados digitais X.509 e infraestrutura de
chaves públicas. São apresentadas as principais características referentes ao
protocolo DNSSEC, motivador principal deste trabalho, e qual o impacto para os
usuários. Também serão apresentados os principais impactos referentes ao uso dos
certificados digitais X.509 e de uma infraestrutura de chaves públicas para a
validação de assinaturas digitais e cadeia de confiança.
Na seção 3 - Proposta de Validação de Confiança no DNSSEC, apresenta a
proposta de utilização do certificado digital X.509 no protocolo DNSSEC e os
objetivos alcançados com essa proposta. Também é detalhado o ambiente onde a
proposta será experimentada com a finalidade de validar sua aplicabilidade.
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Na seção 4 - Implementação, apresenta os detalhes referentes a
configuração do ambiente utilizado para a validação da proposta e a implementação
do cliente DNS destinado a validar o cenário proposto.
Na seção 5 - Discussões, apresenta os resultados obtidos no ambiente de
validação e detalha o comportamento e impacto da proposta.
Na seção 6 - Conclusão, apresenta as conclusões e impactos relativos a
proposta bem como sugestões de trabalhos futuros.
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2

REVISÃO DE LITERATURA
Nesta seção são apresentados os principais conceitos referentes ao

funcionamento do DNS e do protocolo DNSSEC, além dos certificados digitais X.509
e os mecanismos existentes na infraestrutura de chaves públicas. Também serão
apresentadas as características existentes no DNSSEC que levaram a proposta da
dissertação.
2.1 Introdução
Servidores DNS são vitais para o bom funcionamento da internet e sem eles
os usuários precisariam utilizar os endereços IP em formato numérico decimal, ao
invés dos endereços URL utilizados atualmente (ATENIESE ; MANGARD, 2001). O
servidores DNS foram desenvolvidos em uma época em que a internet estava
restrita a algumas universidades e agências americanas e naquele período não era
imaginado sua dimensão atual.
O serviço DNS é composto por um banco de dados distribuído como ilustrado
na Figura 1, onde é possível notar a existência de servidores DNS Root, logo abaixo
os DNS responsáveis pelos TLD (Top Level Domain) e posteriormente os DNS
responsáveis pelos domínios registrados.
Figura 2 – Estrutura do serviço DNS

Fonte: Ateniese e Mangard (2001)
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A Figura 3 ilustra o funcionamento do serviço DNS e no passo 1 o usuário, no
momento que digita o endereço www.unixwiz.net em seu browser, faz com que ele
efetue uma consulta sobre o IP correspondente ao domínio para o DNS Recursivo
configurado no Sistema Operacional. Se esse DNS Recursivo não possuir em seu
cache a resposta, ele iniciará uma série de consultas até atingir o DNS Autoritativo
para a zona digitada, que nesse caso é unixwiz.net.
Conforme o passo 2, o DNS Recursivo consulta um dos DNS Root com o
objetivo de descobrir qual o IP do DNS Autoritativo para o TLD .net. No passo 3 o
DNS Root responde ao DNS Recursivo com o endereço IP do servidor DNS que
responde pelo domínio .net.
No passo 4, com a resposta, o DNS Recursivo solicita ao DNS Autoritativo
para o domínio .net o IP do DNS responsável pelo domínio unixwiz.net. No passo 5,
o DNS Autoritativo para o domínio .net responde com o endereço IP do DNS
responsável pelo domínio unixwix.net.
No passo 6, o DNS Recursivo solicita ao DNS Autoritativo para o domínio
unixwix.net o IP do servidor responsável pelo FQDN (Fully Qualified Domain Name)
www.unixwix.net e entrega esse endereço ao cliente. No passo 7 o DNS Autoritativo
para o domínio unixwix.net retorna com o endereço IP do servidor responsável pelo
FQDN requisitado.
No passo 8, o DNS Recursivo responde ao cliente com o endereço IP do
servidor responsável pelo FQDN e também armazena essa informação localmente.
Essa informação permanecerá armazenada localmente no servidor DNS
Recursivo até o momento da expiração, e esse tempo é controlado pelo atributo TTL
(Time to Live).
A partir desse momento, qualquer outro cliente que solicite ao DNS Recursivo
o endereço IP do FQDN www.unixwix.net irá receber o endereço IP armazenado no
cache do DNS Recursivo até a sua expiração.
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Figura 3 – Funcionamento do serviço DNS

Fonte: Kaminsky (2008)

No serviço DNS diversos fatores de segurança foram negligenciados, como
mecanismos para garantir a integridade e origem das informações enviadas.
Após anos de utilização e com o grande crescimento da própria internet,
foram apresentadas diversas vulnerabilidades (ARIYAPPERUMA, 2007).
Essas vulnerabilidades possibilitam uma série de ataques bem conhecidos da
comunidade técnica (ARIYAPPERUMA, 2007), como por exemplo, ataques de Man
in the middle (MITM), Packet Sniffing, envenenamento do cache, DNS hijacking,
entre outros.
2.1.1 Envenenamento do Cache
O ataque para envenenamento do cache é considerado um dos ataques mais
graves (ARIYAPPERUMA, 2007), pois esse ataque tem como finalidade contaminar
o cache de um servidor DNS Recursivo, com o objetivo de inserir uma informação
falsa no momento em que esse servidor estiver atendendo a requisição de um
cliente, e recebe a informação de um servidor DNS Autoritativo.
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Assim sendo, um atacante pode monitorar quando um servidor DNS
Recursivo envia uma consulta a um servidor DNS Autoritativo e antes dele
responder, envia como resposta uma informação falsa, com o objetivo de envenenar
seu cache.
Esse servidor DNS Recursivo entrega a informação incorreta para o cliente
que a solicitou, e armazena essa informação em seu próprio cache. Assim, o
próximo cliente que solicitar a mesma consulta irá receber imediatamente a
informação incorreta armazenada.
A Figura 4 ilustra esse ataque e apresenta com detalhes como um atacante
pode explorar essa vulnerabilidade e envenenar o cache de um DNS Recursivo.
No passo 1, um atacante propositalmente solicita ao DNS Recursivo que
efetue uma consulta com o objetivo de recuperar o endereço IP referente ao domínio
www.BankOfSteve.com.
No passo 2b, esse DNS Recursivo prepara uma consulta com um QID (Query
ID) e envia essa solicitação ao DNS Raiz e simultaneamente, conforme o passo 2a,
o atacante inicia uma inundação de respostas, testando diversos QID com o objetivo
de injetar um endereço incorreto.
No passo 3, o DNS Raiz responde com o IP do DNS Autoritativo para a zona
BankOfSteve.com.
No passo 4, o DNS Recursivo envia ao DNS Autoritativo para a zona
BankOfSteve.com a consulta referente ao IP do servidor, que responde, conforme o
passo 5, com o IP do servidor responsável pelo domínio www.BankOfSteve.com,
mas antes dessa resposta chegar ao DNS Recursivo, o atacante antecipadamente
conseguiu enviar uma resposta falsa com o QID esperado pelo DNS Recursivo.
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Assim, o DNS Recursivo responde ao cliente com o IP falso. Injetado pelo
atacante, e armazena esse endereço IP falso localmente, com o objetivo de
responder rapidamente às próximas consultas.
A partir desse momento, qualquer outro cliente que solicitar ao DNS
Recursivo o endereço IP referente ao servidor responsável pelo domínio
www.BankOfSteve.com irá receber o endereço IP falso, armazenado localmente
pelo DNS Recursivo.

Figura 4 – Ataque de envenenamento de cache

Fonte: Kaminsky (2008)

Com o objetivo de prevenir contra esse tipo de ataque, foi desenvolvida a
extensão DNS Security (DNSSEC), onde os servidores DNS Autoritativos passam
agora a assinar digitalmente as informações enviadas (ROSE; LARSON, et al.,
2005) aos servidores DNS Recursivos.
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Esses agora podem, antes de entregar essa informação aos clientes, verificar
se a mesma está integra e realmente partiu do servidor DNS Autoritativo que deveria
responder pela zona consultada.
Assim

sendo,

as

respostas

dos

servidores

DNS

Autoritativos

que

implementam a extensão DNSSEC contam com mecanismos para garantir a origem
e a integridade das informações (JOSEFSSON, 2006).
Com esse benefício, a extensão DNSSEC está sendo largamente adotada
pelos administradores de servidores DNS ao redor do mundo com o objetivo de
aumentar a segurança da infraestrutura como um todo.
2.2 DNS Security Extension (DNSSEC)
O DNSSEC é uma extensão do protocolo DNS, que tem como objetivo
resolver problemas desse serviço, adicionando dois fatores importantes para garantir
a segurança na transmissão de informações, autenticação da origem e integridade
dos dados (ROSE; LARSON, et al., 2005), e com isso, aumentar a segurança na
comunicação entre os clientes e o DNS Autoritativo.
Para isso o DNSSEC faz uso e distribuição de chaves públicas (ROSE;
LARSON, et al., 2005) e assim, através do uso do protocolo DNSSEC, um DNS
Recursivo pode verificar a origem e integridade das informações enviadas por um
DNS Autoritativo e, se encontrar qualquer inconsistência, descartar a informação
recebida.
A extensão DNSSEC está descrita em três RFC’s (Request for Comments),
sendo elas a 4033, 4034 e 4035; e o padrão adiciona quatro novos RR’s, RRSIG
(Resource Record Signature), destinado a armazenar a assinatura digital de um RR,
DNSKEY (DNS Public Key), que é o RR onde será publicada a chave pública para a
verificação das assinaturas digitais, DS (Delegation Signer), RR que irá conter o
hash da chave pública, estará na zona pai em relação a zona assinada e
possibilitará a verificação da cadeia de confiança, e o NSEC (Next Secure), RR que
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irá apontar para o próximo nome disponível e permitirá autenticar uma resposta
negativa (ROSE; LARSON, et al., 2005).
Existe ainda um aspecto que merece atenção dentro da extensão DNSSEC, o
processo de geração das chaves de assinatura e criação da cadeia de confiança
destinada a garantir que as chaves utilizadas para assinar e validar as informações
da zona em questão realmente são verdadeiras.
Atualmente, o administrador de uma zona filha (child zone), gera seu par de
chaves, assina seus registros (Resource Records), gerando novos registros,
conhecido como RRSIG, para cada RR assinado e, após isso, o administrador
calcula o hash da sua chave pública e solicita ao administrador da zona pai (parent
zone) que insira essa informação no RR conhecido como DS.
O servidor DNS recursivo, após receber a informação do servidor DNS
Autoritativo para a zona consultada, localiza a chave pública, que estará no RR
DNSKEY e verifica a validade da assinatura digital da informação enviada.
Após isso, ele irá resgatar o hash publicado no RR DS do servidor DNS
Autoritativo da zona superior e comparar esse hash com o hash calculado sobre a
chave pública utilizada para verificar a assinatura digital.
Se os hash’s forem idênticos, ele irá entender que a chave pública utilizada
para validar a assinatura digital do RR recebido está integra e é a mesma chave
disponibilizada pelo administrador da zona consultada.
Um dos aspectos mais críticos está relacionado à inexistência de um
mecanismo que vincule de forma robusta a chave privada, utilizada para assinar os
RR’s, e o seu titular. Isso se torna um grande desafio para o receptor das
informações assinadas, verificar se realmente a pessoa que deveria assinar essas
informações efetivamente foi a responsável pela assinatura existente.
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Os mecanismos de autenticação adotados atualmente pelos administradores
dos servidores DNS, para a publicação do hash das chaves utilizadas na assinatura,
normalmente se utilizam de usuários e senhas.
Além disso, o DNSSEC não possui um mecanismo eficiente para a revogação
dessas chaves (YAN; OSTERWEILY, et al., 2008) e tanto os resolvedores quanto os
servidores DNS recursivos não conseguem consultar se as chaves utilizadas estão
válidas no momento da verificação das assinaturas digitais sobre às informações
recebidas (MUNDY, 2005).
2.2.1 Cadeia de Confiança
Um aspecto importante do DNSSEC é a cadeia de confiança, que tem como
objetivo garantir que a mensagem recebida por uma entidade é realmente a que foi
enviada, isto é, que não ocorreu qualquer injeção de dados de terceiros na
comunicação, que possa conter informações diferentes das desejadas (AITCHISON,
2005).
Com

isso,

é

preciso

autenticar

os

participantes

da

comunicação,

principalmente, é necessário autenticar o remetente das informações, com o objetivo
de garantir que a fonte das informações seja confiável.
Para que uma assinatura seja válida, ela deve ser gerada a partir do par de
chaves do administrador da zona e o hash da chave pública deve ser enviado ao
administrador da zona de nível superior, para que este insiram esse hash em um
RR conhecido como DS e o assine.
Esse procedimento deve ocorrer para todos os níveis até ser atingido a raiz
da zona a ser pesquisa.
Assim, o resolvedor solicitante dos dados poderá verificar a autenticidade das
informações recebidas e a autenticidade das chaves utilizadas na assinatura destas
informações.
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A Figura 5 apresenta o processo destinado a verificar a cadeia de confiança
no DNSSEC, onde o Cliente inicia o processo no passo 1, recebendo as
informações do servidor responsável pelo domínio book.example.com juntamente
com a chave pública para validação da assinatura e as assinaturas referentes as
informações recebidas.
Após validar a assinatura digital das informações recebidas, o cliente,
conforme o passo 2, irá calcular o hash da chave pública recebida, através do RR
DNSKEY, e solicitar a zona superior o RR DS que contêm o valor do hash da chave
da zona inferior e após receber essa informação o cliente irá efetuar essa
comparação.
Conforme mostra o passo 3, esse processo irá acontecer até o cliente atingir
a raiz de confiança, que deve ser o servidor raiz para o domínio consultado.
Figura 5 – Cadeia de Confiança no DNSSEC

Fonte: Goodrich e Tamassia (2013)

Esse mecanismo não é o mais apropriado e possibilita alguns ataques como
o Replay Attack (YAN; OSTERWEILY, et al., 2008), além da quebra na cadeia
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quando a zona pai não suporta o protocolo DNSSEC, criando as ilhas de confianças
(EUNJONG; ASHISH, et al., 2006).
2.2.2 Ilhas de Confiança
As ilhas de confiança são decorrentes da adoção parcial do protocolo
DNSSEC por parte dos administradores dos servidores participantes da hierarquia
de resolução de nomes (EUNJONG; ASHISH, et al., 2006).
Para a validação completa da cadeia de confiança, todos os participantes da
cadeia precisam adotar o protocolo DNSSEC e até o momento esse não é o cenário
encontrado.
Com isso, os resolvedores conseguem verificar somente parte da estrutura e
não conseguem atingir a raiz confiável para aquela zona consultada.
A Figura 6 apresenta uma estrutura de domínio onde somente os domínios
gallois.com.br. e sub.gallois.com.br. estão utilizando o protocolo DNSSEC e tem
seus RR’s assinados.
Figura 6 – Ilha de confiança

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Ainda segundo a Figura 6, os resolvedores não conseguirão verificar a cadeia
de confiança e chegar a raiz do domínio consultado e com isso, precisarão confiar
nas chaves recebidas ou previamente armazenar as chaves que são consideradas
confiáveis por ele.
2.3 Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP)
O primeiro contato que os usuários da internet obtiveram com uma
infraestrutura de chaves públicas foi a utilização de sites protegidos através do
protocolo SSL (SILVA, 2004), pois para a utilização desse protocolo exige a emissão
e uso de um certificado digital destinado a identificar o servidor responsável por
hospedar as paginas do site através do seu domínio.
Outras aplicações podem se beneficiar do uso de uma infraestrutura de
chaves públicas e dos certificados digitais com o objetivo de aumentar a segurança,
como os correios eletrônicos que podem, com a utilização dos certificados digitais,
possibilitar a assinatura digital e cifragem das mensagens eletrônicas.
Um grande exemplo é a ICP-Brasil, que é uma infraestrutura de chaves
públicas de abrangência nacional, administrada pelo Governo Federal Brasileiro,
responsável pela popularização e emissão dos certificados digitais utilizados para a
assinatura digital de documentos eletrônicos.
Devido a segurança envolvida no processo de assinatura digital em
decorrência da utilização de algoritmos criptográficos robustos e a rigidez no
processo de emissão dos certificados digitais os documentos eletrônicos assinados
com esses certificados digitais possuem a mesma eficácia probante que um
documento físico contendo uma assinatura manuscrita.
Uma ICP é um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos para a
implementação e operação de um sistema criptográfico destinado a emissão de
certificados digitais.
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A Figura 7 apresenta uma Infraestrutura de Chaves Públicas com todos os
participantes e podemos ver duas entidades definidas, a entidade de usuários e a
entidade de gerência.
Figura 7 – Arquitetura ICP

Fonte: Silva (2004)

A Autoridade Certificadora, a Autoridade de Registro e o repositório de
certificados revogados são entidades de gerência, porque são responsáveis pela
geração, distribuição, armazenamento e revogação dos certificados digitais.
Já o usuário e o validador são entidades de usuários porque são usuários dos
certificados digitais e da ICP. As entidades de usuários fazem requisições às
entidades de gerência com o intuito de adquirir ou validar um certificado digital
apresentado por outro usuário (SILVA, 2004).
A ICP é a estrutura fundamental para o princípio do terceiro confiável, o qual
oferece acreditação e confiança entre as partes usuárias da ICP, e oferece três
processos principais, sendo eles, certificação, validação e revogação (SILVA, 2004).
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Uma aplicação que faz uso de uma ICP opera com as seguintes
características (SILVA, 2004):
Integridade – Garantia de que as informações não foram alteradas em
trânsito. A integridade na comunicação e das informações transmitidas é garantida
utilizando uma função conhecida como hash, onde determinada informação é
submetida a função de hash que produz uma referência numérica fixa independente
da informação enviada.
O receptor, ao receber a informação enviada submete ela novamente para a
mesma função de hash e compara o resultado com a referência numérica calculada
previamente e se as informações forem idênticas, o receptor tem certeza de que a
informação chegou integra ao seu destino.
A Figura 8 apresenta esse processo, onde o destinatário ao receber um
arquivo assinado por Alice utiliza sua chave pública para decifrar o hash cifrado com
sua chave privada e o compara com o hash calculado com o objetivo de verificar a
integridade do arquivo.
Autenticação

–

Identificação

inequívoca

das

partes

envolvidas

na

comunicação. O receptor de determinada informação precisa ter certeza do seu
emissor e para tal é utilizada a assinatura digital.
A assinatura digital é um processo no qual o emissor de determinada
informação calcula o hash de uma determinada informação e o cifra utilizando sua
chave privada, adicionando essa assinatura ao final da informação a ser transmitida.
O receptor, ao receber a informação, verifica a validade da assinatura digital
utilizando a chave pública do emissor e logo após, verificar se o hash enviado
confere com o calculado por ele.
Ainda na Figura 8 é possível verificar o processo de autenticação no
momento onde o receptor do arquivo decifra o hash utilizando a chave pública de
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Alice. Se o hash for decifrado com sucesso, o receptor terá certeza que o arquivo foi
enviado e assinado por Alice utilizando sua chave privada.

Figura 8 – Processo de verificação da integridade de um arquivo

Fonte: Elaborado pelo Autor

Privacidade – As informações são compreensíveis exclusivamente para os
envolvidos na comunicação. Utilizando o processo de cifragem e o par de chaves, é
possível garantir que somente o destinatário de determinada informação tenha
acesso ao conteúdo.
A Figura 9 apresenta esse processo, onde a informação é cifrada para Beto
utilizando sua chave pública e somente Beto, através de sua chave privada,
conseguirá reverter o processo criptográfico e ter acesso a informação.
Figura 9 – Processo de cifragem

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Irretratabilidade – As partes não poderão negar sua participação na
comunicação e envio de informações. Como a chave privada, utilizada no processo
de assinatura digital, é um elemento intimamente ligada ao seu portador, e este deve
zelar por sua guarda, o portador não poderá repudiar uma transação efetuada que
foi assinada com sua chave privada.
Outros pontos também podem ser facilmente conquistados ainda com a
utilização de uma ICP (SILVA, 2004), como:
Autorização – Através das credenciais fornecidas no processo de
autenticação é possível controlar o acesso;
Auditoria – As informações disponibilizadas através do processo de
autenticação e autorização poderão ser armazenadas e consultadas futuramente.
Com o objetivo de prover autenticidade, uma ICP faz uso dos certificados
digitais, que são credenciais emitidas pelas Autoridades Certificadoras e destinadas
a identificar os titulares das chaves públicas utilizadas na ICP.

As principais entidades participantes de uma ICP são:
a) Autoridade Certificadora (AC) – É a entidade que possui credibilidade e
confiança para e é responsável pela emissão dos certificados digitais;
b) Autoridade de Registro (AR) – É a entidade responsável por autenticar
os solicitantes e aprovar a emissão do certificado digital.
Além das entidades participantes, uma ICP possui componentes importantes como:
a) Lista de Certificados Revogados (LCR) – Lista destinada a apresentar
a um terceiro o estado do certificado digital recebido. Se o titular de um
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certificado digital solicitar a sua revogação, o número de série desse
certificado digital será publicado em uma lista de certificados
revogados. As listas de certificados revogados são mantidas pelas
Autoridades Certificadoras.
b) Certificados Digitais – Credencial eletrônica qualificada destinada a
vincular uma chave pública a um titular, que pode ser uma pessoa ou
equipamento. Essa credencial é emitida por uma AC após a aprovação
de uma AR e toda a credencial é assinada. Assim, qualquer alteração
nos valores dessa credencial irá invalidar a assinatura digital. Essa
credencial pode ser disponibilizada através de repositórios mantidos
pelas ACs.

2.3.1 Autoridade Certificadora
Dentro de uma ICP, as Autoridades Certificadoras são as entidades
responsáveis pela emissão dos certificados digitais e esses certificados digitais
podem ser emitidos para diversas finalidades, tais como: autenticação de pessoas,
computadores, empresas, etc.
Os certificados digitais emitidos sempre são assinados utilizando a chave
privada da Autoridade Certificadora responsável por essa emissão e, devido a
transferência de credibilidade todos que confiam na Autoridade Certificadora,
emissora do certificado digital, passam a acreditar no próprio certificado digital
emitido e consequentemente em seu titular.
A Autoridade Certificadora deve garantir que cada certificado digital emitido
tenha um vínculo forte com o seu titular e isso é feito através do campo DN
(Distinguished Name), além de outras informações importantes, como por exemplo,
Número Serial e a chave pública.
Outro elemento importante, que é de responsabilidade da Autoridade
Certificadora, é a Lista de Certificados Revogados (LCR). A qualquer momento, e
por diversos motivos, o titular de um certificado digital pode solicitar a revogação
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dele e quando isso acontecer, a Autoridade Certificadora deverá inseri-lo, através do
seu número de série, em uma LCR.
Com isso, todos os interessados serão alertados de que, a partir daquele
momento, as informações assinadas com a chave privada, par da chave pública
inserida no certificado digital revogado, não poderão mais ser aceitas.
As Autoridades Certificadoras adotam regras rígidas para a emissão de
certificados digitais e essas regras, na maioria das vezes, são impostas por
entidades públicas ou privadas, que prezam pela segurança e confiabilidade das
infraestruturas de chaves públicas administradas por elas e devem ser seguidas por
qualquer entidade participante dessa infraestrutura para a emissão de certificados
digitais.
Essas regras devem ser descritas em um documento conhecido como
“Declaração de Práticas de Certificação“ e deve atender a todos os pontos
apresentados pela RFC 3647, publicada pelo IETF em Novembro de 2003.
Esse documento tem por finalidade registrar todos os procedimentos
adotados por uma Autoridade Certificadora no processo de emissão e entrega de
um Certificado Digital.
2.3.2 Certificados Digitais X.509
O certificado digital X.509 foi definido através da RFC 3280, que
posteriormente foi atualizada pela RFC 5280.
O Certificado digital é um documento eletrônico que contém um conjunto de
informações referentes à entidade para o qual o certificado foi emitido, seja uma
empresa, pessoa física ou computador, mais a chave pública referente à chave
privada, que é de posse exclusiva da entidade especificada no certificado (ITI,
2005).
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O certificado digital é assinado integralmente por uma terceira parte confiável,
conhecida como Autoridade Certificadora, que cria o vínculo de confiança entre a
chave pública e a identidade da entidade que detém a chave privada
correspondente.
A assinatura digital da Autoridade Certificadora garante o vínculo e agrega
idoneidade sobre a chave pública e as informações de identificação do titular do
certificado digital.
O certificado digital contém informações destinadas a identificar o seu titular
para determinada comunidade e essas informações podem variar dependendo da
sua aplicabilidade.
Na Figura 10 é apresentada a visão estrutural de um certificado digital emitido
com o objeto de identificar um servidor responsável por um endereço URL.
Ainda na Figura 10 é possível identificar diversos campos, que serão
detalhados a seguir e o endereço URL para o qual o certificado digital foi emitido,
que nesse caso é www.saferzone.com.br.
Os certificados digitais X.509 são descritos utilizando a linguagem ASN.1
(Abstract Syntax Notation One), que é uma notação abstrata destinada a descrever
estruturas de dados sem levar em consideração a implementação.
O ASN.1 não leva em consideração nenhum padrão específico, método de
codificação, linguagem de programação ou plataforma de hardware e é
simplesmente uma linguagem para definição dos padrões.
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Figura 10 – Visão estrutural de um Certificado Digital SSL

Fonte: Elaborado pelo Autor

A seguir é apresentada a descrição ASN.1 de um certificado digital, onde
inicialmente é apresentada a sequência principal referente ao Certificado digital e
logo em seguida as informações que deverão ser assinadas pela Autoridade
Certificadora emissora do Certificado Digital.
	
  

40
	
  

A Figura 11 apresenta a estrutura principal do Certificado Digital descrito em
notação ASN.1.
Figura 11 – Estrutura do Certificado Digital

Fonte: Housley e Polk, et al., (2008)

A Figura 12 apresenta as informações que deverão ser assinadas pela
Autoridade Certificadora emissora do certificado digital.
Figura 12 – Informações assinadas do Certificado Digital

Fonte: Housley e Polk, et al., (2008)

Verificar a validade do certificado digital consiste em verificar sua
autenticidade para que o conteúdo deste tenha credibilidade.
O processo de verificação exige a validação da assinatura digital da
Autoridade Certificadora, emissora do certificado digital, a verificação do estado do
certificado digital através da Lista de Certificados Revogados (LCR) ou serviço
OCSP e a verificação da data de validade do certificado digital.
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Além desses pontos, o receptor do certificado digital deve confiar na
Autoridade Certificadora e seus processos de emissão de certificados digitais antes
de aceitar integralmente o certificado digital apresentado.
A requisição do certificado digital pode ser efetuado através de uma
Autoridade de Registro (AR), que é uma entidade responsável pelo relacionamento e
validação do solicitante, ou enviada diretamente para a Autoridade Certificadora e
isso irá depender do processo adotado pela ICP em questão.
Após o envio da requisição, será efetuada a validação do solicitante utilizando
o processo definido na ICP e se a solicitação for aprovada, o certificado digital será
emitido pela AC.
Existem diversos tipos de certificados digitais e para esse trabalho foi
considerado o padrão X.509, que surgiu em 1988 como uma camada de
autenticação recomendada para o padrão de diretório X.500 pelo ITU-T (SILVA,
2004).
A versão 2 do X.509 surgiu em 1993 devido a necessidade de inserir dois
novos campos do certificado digital, sendo eles issuerUniqueID e subjectUniqueID.
Com o passar dos anos e as tentativas de padronizar os certificados digitais
para o uso de chaves públicas através da especificação da RFC 1422, foram
encontradas deficiências nas versões 1 e 2 e em 1996 surgiu a versão 3.
Essa nova versão estende a versão 2, acrescentando ao certificado digital
campos de extensão opcionais cujo formato é definido utilizando um identificador
conhecido como Object Identifier (OID) e seu valor.
Junto com a versão 3, foram definidos algumas extensões mínimas para o
transporte de dados tais como atributos de chaves públicas, informações adicionais
sobre o titular do certificado digital, sobre a política de uso e restrições para
validação do certificado digital.
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Com isso, os certificados digitais se tornaram flexíveis e permitiram o
desenvolvimento

de

inúmeros

outros

perfis

de

certificados,

que

utilizam

combinações de extensões e podem atender a um grande número de aplicações,
garantindo sua interoperabilidade.
A Figura 13 apresenta a estrutura esquemática de um certificado digital
padrão X.509 na sua versão 3.
Figura 13 – Certificado Digital X.509

Fonte: Silva (2004)

Os principais campos do certificado digital X.509 versão 3 são:
Versão - indica a versão do formato do certificado digital, podendo ser 1, 2 ou
3.
Número Serial - identificador único do certificado digital relativo a autoridade
certificadora responsável pela emissão.
Assinatura - campo responsável por indicar o algoritmo utilizado na assinatura
digital do certificado digital. A identificação acontece através do Object Identifier
(OID) do algoritmo utilizado. OID é uma representação única de um determinado
objeto e é representado por uma sequência de inteiros separados por ponto. Os
OIDs são hierárquicos e normalmente registrados por um organismo internacional
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que controla a sua alocação. O algoritmo RSA, por exemplo, tem o OID
1.2.840.113549.1.1.1.
Emissor - contém o nome do emissor do certificado digital no padrão
Distinguished Name (DN), conforme o padrão X.500, e tem como objetivo garantir a
unicidade do nome. O DN é formado pela concatenação das informações da
estrutura acima da entidade até o nó corrente. Por exemplo, o DN de uma
Autoridade Certificadora pode ser formado por C = BR, O = Empresa, OU =
Departamento e CN = Autoridade Certificadora.
Validade - contém o intervalo de tempo no qual o certificado digital deve ser
considerado válido.
Assunto - contém o nome do titular do certificado também no formato DN.
Chave Pública - contém a chave pública do titular juntamente com a
identificação do algoritmo no qual a chave pública deve ser utilizada.
Extensões - permite a inserção de diversas informações destinadas a
qualificar o certificado digital e o seu titular, e através desse campo o certificado
digital pode assumir diversas finalidades.
A extensão é formada por um identificador no formato OID, um sinalizador de
criticidade e um valor.
É através das extensões que podemos diferenciar o certificado digital de uma
Autoridade Certificadora de um certificado digital emitido para um usuário.
Outra informação importante que pode ser apresentada através das
extensões é a finalidade do certificado digital e com isso, o receptor saberá se
determinado certificado digital foi emitido para assinatura digital de informações
eletrônicas, criptografia de dados ou autenticação de determinada entidade.
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Assinatura Digital - contém a assinatura digital da Autoridade Certificadora
responsável pela emissão do certificado digital juntamente com a identificação do
algoritmo utilizado para produzir essa assinatura.
Essa assinatura digital irá garantir a inviolabilidade do certificado digital, pois
qualquer informação alterada após a emissão do certificado digital irá invalidar essa
assinatura digital.
Além dos campos citados, a versão 3 do X.509 permite o uso de extensões
destinados a possibilitar a inserção de informações adicionais no certificado digital.
As extensões podem ajudar a diferenciar um certificado digital de uma
Autoridade Certificadora de um certificado digital de um usuário final, além de
possibilitar a criação de certificados digitais destinados a atender necessidades
particulares, pois é possível inserir informações adicionais com esse propósito.
Assim, os certificados digitais X.509 versão 3 podem suportar um grande
número de aplicações variando o conteúdo básico e suas extensões.
Existem extensões adicionadas na versão 3 destinadas a dar credibilidade
aos certificados digitais e segurança para as aplicações que os aceitam.
A extensão referente a Lista de Certificados Revogados (LCR) é uma delas e
tem como objetivo indicar a localização da LCR publicada pela Autoridade
Certificadora que emitiu o certificado digital que está sendo verificado (COOPER;
SANTESSON, et al., 2008).
Normalmente é apresentado um endereço web onde a aplicação poderá
efetuar o download da LCR com o propósito verificar se o certificado digital está
referenciado e portando revogado.
Outra extensão importante é a Authority Information Access (AIA), que
contêm entre outras informações, o endereço do serviço Online Certificate Status
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Protocol (OCSP), destinado a informar o estado do certificado digital em tempo real
(COOPER; SANTESSON, et al., 2008).
Outras duas extensões muito importantes são a extensão Uso da Chave e
Uso Estendido da Chave.
A extensão Uso da Chave contém informações destinadas a informar ao
receptor do certificado digital qual é a finalidade primária da chave privada, que é par
da chave pública existente no certificado digital recebido.
Essa extensão pode indicar que o certificado digital e consequentemente a
chave privada associada, podem ser utilizados para efetuar uma assinatura digital,
garantir o não repúdio do titular do certificado digital, proteger chaves criptográficas,
proteger dados, efetuar acordo de geração de chaves, assinar outros certificados
digitais, assinar listas de certificados revogados ou efetuar a cifragem e decifragem
de dados.
A extensão Uso Estendido da Chave contém uma sequência de OIDs que
identificam o uso estendido da chave privada, e consequentemente da chave pública
existente no certificado digital. Assim, é possível criar outras aplicabilidades para o
par de chaves utilizando uma combinação entre o Uso da Chave e o Uso Estendido
da Chave.
A RFC 3280 (HOUSLEY; POLK, et al., 2008) define vários OIDs associados
com essa extensão, incluindo autenticação de servidores e clientes, utilizado no
protocolo Transport Layer Security (TLS), proteção de correio eletrônico, entre
outros.
Para a proposta desse trabalho, foi utilizado uma composição de informações
com o objetivo de criar um modelo de certificado digital que identificará tanto o
responsável pelo domínio que está sendo pesquisado através do protocolo DNSSEC
quanto o próprio domínio pesquisado.
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2.3.3 Lista de Certificados Revogados (LCR)
Como foi dito anteriormente, um certificado digital X.509 tem como objetivo
principal, vincular um titular a uma chave pública, além de disponibilizar, através dos
seus campos, informações relevantes a identificação de ambos.
O certificado digital sempre possui um período de validade e esse período
pode variar dependendo do objetivo para o qual o certificado digital foi emitido ou
sob qual política a Autoridade Certificadora emissora estava subordinada.
Com o objetivo de elevar a segurança na adoção dos certificados digitais
X.509 nos processos de autenticação e garantir a autenticidade das informações
eletrônicas assinadas digitalmente, é necessário prover mecanismos destinados a
possibilitar que o titular revogue seu certificado digital, invalidando suas chaves
assimétricas, e qualquer ação efetuada com sua utilização a partir da data da
revogação.
O mecanismo adotado para prover essa informação aos participantes de uma
ICP é a Lista de Certificados Revogados (LCR).
A revogação de um certificado digital é um processo destinado a garantir a
confiabilidade da ICP e tem a finalidade de informar que um certificado digital não é
mais válido adicionando-o a uma LCR antes da sua expiração.
Essa revogação pode acontecer devido a diversos motivos, sendo o principal
o comprometimento da chave privada do titular do certificado digital revogado
(SILVA, 2004).
Quando um terceiro necessitar validar uma informação assinada digitalmente,
ele utilizará uma chave pública contida em um certificado digital e após verificar a
validade dessa assinatura, ele deverá consultar a validade do certificado digital e o
estado da revogação através da LCR publicada pela Autoridade Certificadora
emissora do certificado digital.
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Caso esse certificado digital conste na LCR consultada, o terceiro deve
imediatamente desconsiderar a chave pública utilizada e as informações assinadas
digitalmente.
Assim, se houver o comprometimento da chave privada do titular, ele só
precisará solicitar a revogação do seu certificado digital, que contêm a chave pública
par da chave privada comprometida, para a entidade que foi responsável pela sua
emissão.
A LCR é uma lista emitida pelas Autoridades Certificadoras, que participam
de uma infraestrutura de chaves públicas, e contém o número de série de todos os
certificados

digital

revogados

pelos

seus

titulares

ou

pelas

Autoridades

Certificadoras que os emitiram (SILVA, 2004) e também foi apresentada,
inicialmente pela RFC 3280 e posteriormente atualizada pela RFC 5280.
Todos que participam dessa ICP devem consultar a LCR no momento da
validação de um Certificado Digital emitido.
A LCR é emitida e atualizada periodicamente e cada Autoridade Certificadora
participante de uma ICP deve emitir uma LCR contendo os certificados digitais que
foram emitidos por ela e revogados posteriormente.
A Figura 14 apresenta a estrutura principal de uma LCR utilizando a notação
ASN.1, e como os certificados digitais X.509, as LCRs são codificadas utilizando o
BER (Basic Encoding Rules).

Figura 14 – Informações principais da LCR

Fonte: Housley e Polk, et al., (2008)
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A Figura 15 apresenta as informações existentes na LCR que serão
assinadas pela Autoridade Certificadora no momento de sua emissão.

Figura 15 – Informações assinadas da LCR

Fonte: Housley e Polk, et al., (2008)

A Figura 16 apresenta a visão esquemática de uma LCR e seus campos.
Figura 16 – Lista de Certificados Revogados

Fonte: Silva (2004)

Os principais campos de uma LCR são:
Versão - indica a versão do formato da LCR, podendo ser 1 ou 2. Esse
número não tem relação com a versão dos Certificados Digitais X.509 e uma LCR
pode conter informações sobre Certificados Digitais de versões diferentes.
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Assinatura - com objetivo de identificar o algoritmo utilizado para efetuar a
assinatura digital da LCR através do OID que o identifica.
Emissor - carrega as informações sobre o emissor da LCR e segue o padrão
X.500 utilizando um Distinguished Name (DN).
Data da emissão - é a data e hora em que a LCR foi emitida e disponibilizada
e Data Próxima Publicação e a data e hora na qual a próxima LCR será publicada.
Lista de Certificados Revogados - é uma lista contendo os números seriais
dos certificados revogados e opcionalmente extensões como o motivo pelo qual o
certificado digital foi revogado.
Assinatura Digital - possui a assinatura digital da Autoridade Certificadora
emissora da LCR e tem como objetivo garantir a autoria e integridade da LCR.
Assim, toda Autoridade Certificadora deve assinar a LCR que emitiu e o terceiro, no
momento da consulta da LCR, deve verificar a assinatura digital da LCR consultada.
Normalmente a LCR tem um escopo definido que pode ser desde todos os
certificados digitais emitidos para funcionários de determinada empresa até os
certificados digitais emitidos pela Autoridade Certificadora referenciada (HOUSLEY,
POLK, et al., 2008).
A localização da LCR está normalmente inserida em uma extensão do
Certificado Digital X.509 na versão 3 chamada Ponto de Distribuição da Lista de
Certificados Revogados. Essa localização pode ser um endereço web, um caminho
no sistema de arquivos ou até um endereço em uma base LDAP (Light Weight
Directory Access Protocol).
Assim, quando o terceiro estiver verificando a validade de um certificado
digital, ele deverá resgatar o endereço da publicação da LCR, através do Ponto de
Distribuição da Lista de Certificados Revogados, efetuar o download da LCR e
verificar se o número serial do certificado digital está inserido nessa lista.
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Na Figura 17 podemos ver esse processo de resgate do endereço e
download da LCR.
Figura 17 – Ponto de Distribuição da LCR

Fonte: Silva (2004)

Com a extensão Ponto de Distribuição da Lista de Certificados Revogados,
existente em um Certificado Digital X.509 não é necessário armazenar todos os
endereços das LCRs publicadas por todas as ACs participantes de uma ICP, pois a
cada validação o terceiro poderá resgatar o endereço de publicação do Certificado
Digital e efetuar a verificação do estado de revogação do Certificado Digital.
O mais comum é inserir a LCR em um repositório facilmente acessível ao
público e alguns exemplos de repositórios seriam, Servidores LDAP, Servidores
DNS, Servidores Web através do protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol),
Servidores FTP (File Transfer Protocol) e até Base de Dados corporativos.
Assim, para a proposta de utilização do certificado digital X.509 no protocolo
DNSSEC, o receptor pode facilmente verificar se a chave pública, que será utilizada
para validar as informações enviadas pelo servidor DNS, está válida no momento da
validação.
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2.3.4 Online Certificate Status Protocol (OCSP)
Para aplicações críticas, onde o intervalo de tempo entre o pedido de
revogação de um certificado digital e a comunicação desse pedido, através de uma
Lista de Certificados Revogados representa um risco, é recomendado o uso do
protocolo OCSP.
O protocolo OCSP tem como propósito informar imediatamente aos
interessados, o estado atual de um certificado digital (SILVA, 2004) e está descrito
na RFC 6960.
O endereço do serviço OCSP disponibilizado pela Autoridade Certificadora
emissora do Certificado Digital está localizado na extensão AutorityInfoAccess e é
comumente disponibilizado através do protocolo HTTP, além de suportar protocolos
como SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) e LDAP.
Com a utilização do OCSP o intervalo de mudança entre a solicitação de
revogação e a comunicação do novo estado do certificado digital é de minutos ou
até segundos.
O processo de validação de um certificado digital através do OCSP inicia com
o interessado em saber o estado de um certificado digital, que envia, ao serviço de
validação, um pedido de consulta e aguarda até o recebimento da resposta, para
decidir se o aceita o certificado digital consultado.
Essa resposta contem, versão da sintaxe da resposta, nome do serviço
responsável pela resposta, estado do certificado digital consultado, extensões
opcionais e é assinada digitalmente pelo serviço responsável.
Segundo a RFC 6960, a assinatura digital inserida na resposta OCSP não
precisa ser produzida com a chave privada utilizada para assinar o certificado digital
consultado e com isso, as Autoridades Certificadoras podem utilizar um par de
chaves somente para o serviço OCSP ou delegar a assinatura a um terceiro
autorizado.
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A Figura 18 ilustra o processo de validação de um certificado digital utilizando
o protocolo OCSP.
No passo 1, a aplicação cliente, através de um a transação, solicita a consulta
sobre o estado de um certificado digital. No passo 2, o serviço OCSP cliente prepara
a requisição de consulta sobre o certificado digital e o envia para o serviço OCSP
disponibilizado pela Autoridade Certificadora.
No passo 3, a solicitação OCSP é avaliada e com as informações
disponibilizadas é efetuada a consulta na base de dados que contêm o estado dos
certificados digitais, conforme o passo 4.
No passo 5, a resposta contendo o estado do certificado digital é assinada e
conforme o passo 6, ela é entregue ao serviço solicitante, que posteriormente
informa o estado do certificado digital ao cliente.
Figura 18 – Funcionamento do OCSP

Fonte: Silva (2004)

Na Figura 19 podemos visualizar a estrutura de uma resposta OCSP onde é
possível verificar as possibilidades de retorno. Se a requisição estiver corretamente
estruturada, o resposta irá conter o estado 0, sucesso, e o estado do certificado
digital poderá ser localizado no atributo responseBytes, detalhado a seguir.
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Figura 19 – Estrutura da resposta OCSP

Fonte: Silva (2004)

Através da sequência responseBytes é possível chegar a estrutura
ResponseData, apresentada na Figura 20, onde estão inseridas informações
importantes como versão da resposta, nome do serviço OCSP, data da geração da
resposta e o estado do Certificado Digital consultado.
Figura 20 – Estrutura do ResponseData

Fonte: Silva (2004)
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O estado do certificado digital, segundo a RFC 6960 pode ser bom, revogado
ou desconhecido.
O protocolo OCSP está sendo amplamente utilizado por serviços na internet e
um dos principais serviços a utilizá-lo é o protocolo SSL/TLS, onde o browser do
cliente, no momento em que recebe um certificado digital destinado a identificar uma
URL, pode, em tempo real, consultar o estado desse certificado digital.
Assim, o protocolo OCSP é um protocolo destinado a informar o estado de
um certificado digital em tempo real, diferentemente da LCR, que é um processo em
lote e é atualizado em horários definidos.
2.4 Resolvendo o Problema de Ilhas de Segurança no DNSSEC
No artigo (EUNJONG; ASHISH, et al., 2006) foi tratado o cenário onde parte
da estrutura DNS não está preparada para o DNSSEC e consequentemente não é
possível verificar a cadeia de confiança partindo do domínio consultado até uma raiz
confiável. Ao longo dos anos diversos TLD (Top Level Domain) e ccTLD (Country
code Top Level Domain), como o .br, atualmente estão compatíveis com a extensão
DNSSEC, mas ainda existem muitos outros onde o servidor raiz ou servidores
intermediários não fazem uso dessa extensão.
A Figura 21 apresenta um cenário onde tanto o domínio da empresa 1 quanto
o domínio da empresa 2 possuem a extensão DNSSEC implantada, mas os
servidores DNS que atendem ao domínio.com ainda são incompatíveis com essa
extensão.
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Figura 21 – Árvore DNS e DNSSEC

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, quando um administrador de um domínio abaixo de um TLD ou
ccTLD, que não possui compatibilidade com a extensão DNSSEC, configura o seu
domínio para aceitar essa extensão, ele não se beneficia totalmente da segurança
proporcionada pela extensão e até pode criar novos problemas, pois os resolvedores
não conseguirão verificar toda a cadeia de confiança, devido a raiz do domínio ser
incompatível com o DNSSEC.
Uma alternativa citada no artigo seria o resolvedor possuir um repositório
local com todas as chaves assimétricas das raízes para os quais ele precisaria
verificar a assinatura digital dos RR recebidos, mas essa opção é imediatamente
descartada devido ao grande esforço necessário, para gerenciar as chaves e
garantir a escalabilidade necessária devido ao rápido crescimento da internet
atualmente.
Assim, o artigo se propõe a apresentar uma nova abordagem baseada em um
mecanismo sistemático durante a implantação da extensão DNSSEC.
A solução apresentada é baseada na criação de um serviço conhecido como
BB (Bulletim Board) destinado a armazenar chaves públicas e suas assinaturas
digitais. Zonas cujas zonas superiores (zonas pai) ainda não implantaram a
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extensão DNSSEC, podem utilizar o BB para publicar suas chaves públicas e a lista
de zonas que assinaram essa chave.
Para a apresentação da proposta do artigo, o DNS foi modelado como um
grafo G=(V, E), onde V=Vn U Vd U Vs e E=En U Ed U Es.
Os nós de V representam o conjunto de zonas DNS e são classificados em
três grupos. Os nós de Vn representam zonas não assinadas e na Figura 18 é
possível verificar que os nós raiz e .com representam zonas sem assinatura.
Nós em Vd representam zonas que possuem chaves assinadas pela zona pai
e com isso, a cadeia de confiança no DNSSEC pode ser verificada sem obstáculos.
Essas são zonas cujo DNS possuem a extensão DNSSEC implantada e suas
chaves públicas foram assinadas pelas zonas superiores (zona pai).
Nós Vs são o conjunto de zonas que possuem a extensão DNSSEC
implantadas nos servidores DNS, mas devido às zonas superiores não possuem a
extensão DNSSEC, suas chaves públicas não foram assinadas. Na Figura 18 as
empresa1.com e empresa2.com ilustram essa situação.
Cada aresta E liga duas zonas e corresponde a uma relação entre a zona pai
e a zona filho no DNS. Uma aresta é expressa por (𝑎   → 𝑏  ) onde 𝑎, 𝑏   ∈ 𝑉, e a é pai
de b e b é filho de a.
Cada aresta em En liga duas zonas não seguras, pois nenhuma das duas
possuem o DNSSEC implantado.
As arestas em Ed liga duas zonas seguras, pois tanto a zona filho quanto a
zona pai possuem a extensão DNSSEC implantada em seus servidores DNS.
Já as arestas em Es ligam uma zona, onde a extensão DNSSEC foi
implantada, a uma zona pai incompatível com essa extensão. As zonas ligadas às
arestas Es serão o foco do artigo.
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Ainda foi apresentado o conceito da Relação confiável, que segundo o artigo,
acontece quando uma zona, conhecida como z, autoriza uma outra zona, conhecida
como v, a assinar sua chave pública.
A zona z também deverá publicar uma lista de zonas autorizadas a assinar
sua chave pública, que deve estar protegida através de uma assinatura digital
efetuada com sua própria chave privada.
Na Figura 22 é apresentado o conceito de relação de confiança entre zonas e
seus assinantes.
Conforme a Figura 22, a zona A possui diversas relações de confiança com
múltiplas zonas, sendo a relação com a zona B uma relação cruzada, onde a zona A
assina, com sua chave privada, a chave pública da zona B e tem sua chave pública
assinada pela chave privada da zona B.
A zona A também tem uma relação de confiança com a zona D, onde ela é
assinante da sua chave pública e uma relação de confiança com a zona C, onde ela
tem a sua chave pública assinada pela chave privada da zona C.
Figura 22 – Relação de confiança

Fonte: Eunjong e Ashish, et al., (2006)
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Essa relação é formalizada através de um novo registro conhecido como
Bulletin Board Key Record (BBKR) onde são apresentados as zonas assinantes, as
zonas que foram assinadas e a assinatura digital do registro.
Como podemos ver na Figura 22, a zona X declara ter uma relação de
confiança com a zona A, mas através do Key Record apresentado, é possível
detectar que essa relação de confiança entre os domínios não existe.
2.4.1 Definições Sobre a Relação de Confiança
O artigo (EUNJONG; ASHISH, et al., 2006) apresenta algumas definições
importantes para o entendimento da relação de confiança e da proposta como um
todo.
Segundo o artigo, uma relação de confiança a partir de v para z é expressa
como 𝑇 = (𝑣   → 𝑧) e é definida se v assina a chave pública de z e autoriza essa
assinatura e fornece uma lista de assinantes que inclui z.
Uma relação de confiança possui os seguintes atributos:
Local - as zonas são livres para escolher sua própria relação de confiança e
estabelecer a relação de confiança é uma decisão totalmente local. Não existem
regras globais ou restrições sobre como escolher os parceiros de confiança e quem
pode ou não pode ser um signatário;
Dinamismo - a relação de confiança entre um assinante e uma zona assinada
é flexível. Novas relações de confiança podem ser estabelecidas pelo acordo mútuo
e essas relações de confiança podem ser revogadas por qualquer signatário ou zona
assinada, bastando publicar essa decisão.
Uma zona v é definida como uma zona assinante quando 𝑣   ∈   𝑉𝑑 e v assina
a chave pública de outra zona, provando que a zona assinada é a zona que está
vinculada à chave pública que foi assinada.
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Uma zona z é definida como uma zona assinada quando 𝑧   ∈   𝑉𝑠 e é a raiz de
uma ilha de segurança. A chave pública de z deve ser assinada por algumas outras
zonas (assinantes) e z deve fornecer o registro de aprovação autorizando os
signatários a assinarem sua chave pública.
O registro de lista de assinantes contém todos os assinantes autorizados a
assinar uma determinada chave pública.
O registro de lista de assinados é um registro que contém todas as zonas
assinadas cujas chaves públicas foram assinadas por um ou mais assinantes.
Assim, a abordagem adotada pelo artigo (EUNJONG; ASHISH, et al., 2006) é
a utilização de um repositório conhecido como Bulletin Board (BB) e se uma zona
pai não possui a extensão DNSSEC implantada, as zonas filhos podem utilizar esse
repositório com o objetivo de publicar suas chaves públicas. Essas zonas filhas
ainda devem publicar um Key Record contendo a sua chave pública e as zonas que
a assinaram, com o objetivo de garantir que a chave pública pertence realmente a
essa zona.
Assim, um resolvedor, quando precisa validar a assinatura de um RR
recebido, pode resgatar, consultando o BB, a chave pública da zona que a assinou e
verificar a autenticidade dessa chave pública, através da assinatura das outras
zonas assinantes. A resposta de um BB sempre deve vir assinada com o objetivo de
garantir a integridade de autenticidade do mesmo.
Ainda na Figura 22, podemos ver o Key Record referente a zona A, enviado
pelo BB, apresentando a chave pública da zona A, a assinatura da chave pública
pela própria Zona A, os assinantes da chave pública da zona A, que são, zona B e
zona C e as zonas na qual a zona A é assinante, que segundo o Key Record são
zona B e zona D.
Outro ponto relevante é que, para o resolvedor validar a autenticidade do Key
Record, ele deverá possuir a chave pública do BB previamente configurada e isso
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pode representar um obstáculo devido a dimensão da internet e a característica da
proposta, que cita a possibilidade de diversos BB estarem disponíveis.
Segundo a proposta, o BB não tem a responsabilidade de garantir a
veracidade das informações submetidas pelas zonas clientes e com isso, o serviço
poderia ser inundado de informações falsas, o que poderia prejudicar a credibilidade
do serviço.
Foi criado um mecanismo para remediar esse risco chamado de teste de
sanidade (sanity check), onde toda vez que uma zona tenta registrar ou atualizar um
Key Record, o BB antes de aceitar as atualizações verifica se a chave pública
utilizada confere com a previamente cadastrada.
É responsabilidade da zona monitorar seus registros com o objetivo de
garantir a sua integridade e se necessário, tomar as ações cabíveis com o objetivo
de exigir a remoção de dados incorretos e somente as zonas que originalmente
postaram os dados podem efetuar a sua remoção.
Também é previsto um mecanismo rudimentar de remoção que é executado
atrás da publicação de um registro conhecido como Registro de Revogação
(revogation record) e esse registro contem a chave pública a ser revogada e está
assinado com a respectiva chave privada.
O BB possui três tipos de mensagens: Solicitação de Registro de Zona,
Consulta de Registro de Chaves e Relato de conflito.
A solicitação de registro de zona tem como objetivo principal inserir ou
atualizar as informações do registro de chaves.
O BB sempre executará o teste de sanidade antes de publicar o Registro de
chaves da zona solicitante e após a sua publicação, somente a zona que possuir a
chave privada, par da chave pública que foi publicada no registro de chaves para
atualizar essa informação.
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Na Figura 23 é possível notar a zona B enviando um Registro de Chaves para
o BB, que irá ser publicado após executar o teste de sanidade e o resultado for
positivo.
Figura 23 – Registro da zona

Fonte: Eunjong e Ashish, et al., (2006)

A consulta de registro é executada pelos resolvedores ou zonas que querem
verificar o registro de chaves de uma determinada zona. Todas as informações
enviadas pelo BB são assinadas com sua chave privada e os solicitantes devem
efetuar a verificação das assinaturas.
Se um resolvedor encontra um conflito ao tentar validar uma chave no
momento de construir uma cadeia de autenticação, ele deverá enviar um relato de
conflito informando ao BB os caminhos conflitantes que podem ser verificados por
todos.
Para limitar os relatos falsos, todo relato de conflito encontrado por um
resolvedor deve ser enviado para a zona afetada, que irá verificar a validade do
relato e se for procedente, assinará o relato e encaminhará ao BB.
A Figura 24 apresenta um conflito no caminho de validação da chave do
domínio foo.com, que possui duas entradas no BB com chaves distintas e tem um
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ponto de conflito no domínio conf.com que é nó para dois caminhos distintos de
autenticação.
Nessa situação, o resolvedor poderá informar o conflito ao BB atráves de uma
mensagem de Relato de Conflito que é assinada pela zona que está comunicando o
problema.
Figura 24 – Conflito de chaves

Fonte: Eunjong e Ashish, et al., (2006)

Já os resolvedores, no momento de verificar a veracidade referente à chave
de uma determinada zona, precisam fazer consultas recursivas ao BB com o
objetivo de construir o caminho de autenticação e chegar a um nó que seja uma
âncora de confiança reconhecida.
Esse processo exige diversas consultas ao BB e validações das informações
recebidas, além do risco de não chegar a um nó que seja uma âncora confiável a
esse resolvedor.
Nesses casos, o artigo deixa a cargo do resolvedor a decisão de aceitar ou
não o registro recebido e também sugere um mecanismo de avaliação da reputação
da zona, que deverá estar disponível junto ao resolvedor.
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Assim, apesar do artigo apresentar uma abordagem destinada a acabar com
as ilhas de confiança no processo de implantação da extensão DNSSEC, muitos são
os pontos de atenção e desafios práticos na adoção da proposta.
Os principais pontos de atenção são, a impossibilidade de verificar se a chave
pública registra via registro de chaves no BB é realmente da zona que a está
registrando.
A ausência de mecanismos eficientes para autenticar as zonas pode levar os
resolvedores a uma falsa sensação de segurança, além da dificuldade na resolução
de conflitos e remoção de informações incorretas, pois o BB não se responsabiliza
por essas atividades.
Também existe o fato de ser necessário o envio de um número de consultas
ao BB até a validação completa do caminho de autenticação da zona consultada.
Outro aspecto importante é a necessidade dos resolvedores possuírem as
chaves públicas dos BB’s que serão utilizados, pois com a dimensão da internet
atualmente, seriam necessários inúmeros BB’s.
Por fim, ter um mecanismo de reputação para zonas onde não foi possível
construir o caminho de autenticação pode deixar consideravelmente complexo a
implantação da solução proposta.
Um aspecto positivo da abordagem é o uso dos repositórios destinados a
tornar acessível informações referentes às chaves públicas entre outras informações
aos resolvedores.
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3

PROPOSTA DE VALIDAÇÃO DE CONFIANÇA NO DNSSEC

3.1 Introdução
Os dados enviados através do protocolo DNSSEC são assinados
digitalmente, com a utilização da chave privada, gerada pelo responsável da zona
consultada, e as assinaturas digitais são inseridas em registros conhecidos como
RRSIG.
A verificação acontece com a recuperação da chave pública da zona
consultada, que é disponibilizada através do registro DNSKEY, que é utilizada na
verificação da assinatura digital do registro recebido.
Após isso, a confirmação da integridade da chave pública utilizada é efetuada
comparando o valor do hash calculado a partir da chave pública com o valor que
está publicado no registro DS, localizado na zona pai a zona consultada.
Esse registro DS também está assinado pela chave privada da zona pai e o
resolvedor precisa conferir a sua assinatura digital, executando o mesmo
procedimento através da zona imediatamente superior a zona pai e assim
sucessivamente até o resolvedor atingir a raiz de confiança, que normalmente é o
papel exercido pelo servidor DNS raiz.
Assim, para a infraestrutura realmente possuir uma segurança plena, todos os
servidores que responderem por zonas participantes da cadeia de confiança, que é
o caminho percorrido entre a zona consultada e a raiz, precisam ser capazes de
utilizar a extensão DNSSEC, e caso isso não ocorra, o resolvedor não conseguirá
confirmar a integridade dessa cadeia e a segurança será fragilizada.
Atualmente a infraestrutura de DNS não possui todos os servidores
compatíveis com a extensão DNSSEC, o que cria a chamada ilha de segurança
(EUNJONG; ASHISH, et al., 2006), onde os resolvedores só conseguem verificar a
segurança das informações enviadas em um trecho do caminho de validação.
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Outros pontos relevantes e não tratados pelo protocolo DNSSEC atualmente,
são os mecanismos automatizados para a divulgação do estado das chaves
privadas utilizadas no processo de assinatura digital e mecanismos destinados a
permitir a verificação do vínculo entre o titular e as chaves privadas utilizadas.
Também seria importante a disponibilização de um mecanismo onde os
resolvedores poderiam buscar as chaves públicas para a verificação das assinaturas
e cadeia de confiança sem depender da implantação do DNSSEC em toda a
infraestrutura de DNS.
3.2 Aplicação do Certificado Digital X.509
Como foi apresentado nas seções anteriores, a extensão DNSSEC agrega
inúmeras vantagens de segurança ao protocolo DNS, mas devido às características
atuais, dificulta a sua adoção.
Para obter todos os benefícios da extensão DNSSEC, todos os servidores
que respondem pelas zonas participantes do caminho de validação, precisam estar
com o DNSSEC implantado, e na grande maioria das vezes, devido a políticas
adotadas pelos administradores dessas zonas, isso não acontece.
Assim, acabam surgindo ilhas de segurança, onde os resolvedores não
conseguem validar o caminho completo e chegar a um servidor responsável por uma
zona raiz e isso acaba se tornando um ponto crítico para a segurança, pois não é
possível identificar se os servidores intermediários são realmente aqueles que eles
dizem ser.
A inexistência de uma entidade responsável por vincular o par de chaves
assimétricas à zona responsável pelo par de chaves é outro ponto importante, pois é
um obstáculo aos resolvedores, que precisam confirmar se o par de chaves
apresentado realmente pertence a zona verificada.
Também é crítica a ineficiência do processo de revogação das chaves
utilizadas para assinar as informações da zona.
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Em caso comprometimento das chaves, o responsável pela zona assinada
precisa efetuar um processo que consiste em gerar um novo par de chaves, assinar
os registros novamente e publicar a nova chave pública no registro DNSKEY, além
de solicitar ao administrador da zona superior a substituição do hash da sua chave,
localizado no registro DS.
A questão é que não existe um mecanismo eficiente para comunicar aos
resolvedores sobre o comprometimento e substituição das chaves assimétricas e
consequentemente serão utilizadas as chaves antigas, o que fará com que os
mesmos fiquem vulneráveis a ataques, até o momento de expiração do cache local.
Isso pode trazer grandes danos aos resolvedores e o tamanho da exposição
dependerá do período de expiração dos dados da zona consultada.
A proposta apresentada nesse trabalho consiste em utilizar a infraestrutura de
chaves públicas e os certificados digitais X.509 com o objetivo de elevar a
confiabilidade do protocolo DNS e extensão DNSSEC.
A infraestrutura de chaves públicas permite a estruturação de processos
seguros para a geração de chaves criptográficas e a vinculação dessas chaves aos
seus titulares.
Além disso, através de uma infraestrutura de chaves públicas, o interessado
pode verificar de forma quase instantânea a validade de determinada chave
criptográfica, através de protocolos como o OCSP (SANTESSON; MYERS, et al.,
2013).
Assim, se houver o comprometimento da chave privada de um assinante,
imediatamente,

através

de

mecanismos

disponibilizados

pelas

Autoridades

Certificadoras, o assinante poderá comunicar a comunidade através da revogação
dessa chave.
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Além disso, com o uso dos certificados digitais X.509, uma chave pública
estará fortemente vinculada a uma zona e assim, o resolvedores poderão identificar
para qual zona a chave pública foi gerada.
Com o uso dos Certificados Digitais também será possível desenvolver
processos destinados a autenticar de forma segurança os solicitantes e vincular as
chaves aos assinantes de cada zona.
Com isso, ataques que dependem da substituição das chaves não serão mais
eficazes, pois o resolvedor poderá identificar essa substituição.
Com o objetivo de garantir que o resolvedor possa verificar a veracidade da
chave pública que será utilizada para validar as informações recebidas, propomos a
utilização de um certificado digital X.509, que conterá, no atributo Common Name da
extensão Subject o endereço da zona consultada.
Isso possibilitará ao resolvedor, no momento em que resgatar o certificado
digital que contém a chave pública a ser utilizada no processo de validação das
informações assinadas recebidas, verificar se ele realmente pertence a zona
consultada.
A Figura 25 apresenta a visão estrutural de um certificado digital X.509
destinado a validar a zona empresa.com.
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Figura 25 – Visão estrutural do Certificado Digital X.509 para DNSSEC

Fonte: Elaborado pelo Autor

Para garantir a confiabilidade no processo de emissão dos certificados
digitais, é adequada a adoção de práticas destinadas a validar o solicitante e sua
responsabilidade para com a zona para a qual o certificado digital será emitido.
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As Autoridades Certificadoras participantes dessa infraestrutura deverão
elaborar e declarar as práticas adotadas para validar os solicitantes dos certificados
digitais que irão autenticar os domínios consultados.
Essas

Autoridades

Certificadoras

poderão

ser

administradas

pelos

organismos que atualmente são responsáveis por administrar os domínios, como por
exemplo, o Registro.br, no Brasil.
Após a emissão do certificado digital, o administrador da zona estará apto a
utilizar a chave privada, par da chave pública existente no Certificado Digital X.509
emitido, no processo de assinatura digital dos seus registros.
Atualmente, na extensão DNSSEC, a chave pública, par da chave privada
utilizada no processo de assinatura digital dos registros da zona, é publicada no
registro DNSKEY e o hash dessa chave, publicado no registro DS da zona superior.
Pretendemos com esta proposta gerar o menor impacto possível no modelo
atualmente adotado e com isso, preservaremos todos os registros apresentados na
extensão DNSSEC.
Assim, nesse momento, continuaremos a publicar a chave pública no registro
DNSKEY e estamos propondo a publicação do certificado digital em formato Base64
em um registro do tipo texto conhecido no DNS por TXT.
Para a identificação da existência de um certificado digital destinado a
autenticar a zona consultada, o resolvedor deverá buscar pelo registro TXT que
inicia com o texto cert=.
O registro TXT atualmente é muito utilizado por outras aplicações como o
Sender Policy Framework (SPF) e o DomainKeys Identified Mail (DKIM).
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Sobre a integridade do registro TXT localizado na zona consultada, ele
também é assinado com a chave privada da zona consultada e com isso, se houver
a tentativa de alterar o certificado digital, o resolvedor facilmente irá perceber essa
alteração.
Dessa forma, os resolvedores compatíveis com o padrão atual do DNSSEC
não sofrerão qualquer impacto com a proposta atual e os resolvedores compatíveis
com o padrão proposto, poderão, além de efetuar as validações atuais, resgatar os
certificados digitais existentes no servidor DNS e efetuar outras validações,
fundamentais para elevar a confiabilidade do serviço.
Com a proposta atual, os resolvedores deverão efetuar as validações
atualmente propostas, onde ao receber um registro assinado, o resolvedor deverá
solicitar a chave pública necessária para efetuar a verificação, através do registro
DNSKEY.
Após essa validação, o resolvedor deverá solicitar o certificado digital
localizado no servidor DNS da zona consultada através do registro TXT e efetuar as
verificações referentes ao certificado digital recebido que são, a data de validade do
certificado digital, a verificação da zona para a qual o certificado digital foi emitido e
o estado sobre a revogação.
A Figura 26 apresenta o fluxo que foi adotado pelo resolvedor no processo de
validação das informações assinadas utilizando os certificados digitais.
Nesse fluxo o resolvedor irá solicitar ao servidor DNS da zona pai, que nesse
caso é a zona .br, o endereço IP do servidor DNS responsável pela zona
empresa.com.br.
Após receber esse IP, o resolvedor irá consultar o registro desejado no
servidor DNS, responsável pela zona empresa.com.br.
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Após essa consulta, o resolvedor irá solicitar o registro RRSIG referente ao
registro consultado, com o objetivo de validar a assinatura digital e a chave pública
que está disponível através do registro DNSKEY.
No modelo proposto, após a validação da assinatura digital do registro
RRSIG, o resolvedor deverá solicitar ao servidor DNS responsável pela zona
consultada o certificado digital e essa solicitação acontece solicitando os registros
TXT existentes na zona consultada e localizando o registro que contem “cert=“ no
início do texto.
	
  
Figura 26 – Fluxo de validação DNSSEC utilizando certificado digital	
  

	
  
Fonte: Elaborado pelo Autor

Assim que o registro TXT com o valor “cert=“ for localizado, o resolvedor irá
tratar o valor deste registro e resgatar o certificado digital da zona consultada para
iniciar o processo de validação do mesmo.
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A validação do certificado digital consiste em verificar previamente, se o
certificado digital resgatado do repositório realmente foi emitido para a zona
consultada.
Isso é feito verificando se o FQDN da zona consultada está inserida no
atributo Common Name da extensão Subject do certificado digital e se essa
verificação for positiva, o resolvedor pode prosseguir com as outras verificações.
O próximo ponto a ser verificado é a data de validade do certificado digital e o
período de validade é importante, pois garante que uma chave criptográfica só será
utilizada dentro de um período de tempo acordado entre o administrador da zona e a
Autoridade Certificadora que emitiu o certificado digital.
Chaves criptográficas precisam ter tamanho suficiente para garantir que um
atacante precise testar uma coleção muito grande de chaves até encontrar a chave
utilizada pelo assinante.
Substituí-las periodicamente desencorajar um atacante a iniciar o ataque, pois
ele saberá que as chaves criptográficas serão substituídas antes do ataque ser
concluído com sucesso.
Com isso, todo Certificado Digital X.509 possui campos que informam o início
e fim de sua validade e ele só poderá ser considerado válido se a data da sua
utilização estiver entre as datas apresentadas no certificado digital.
Após verificar a validade do certificado digital, o resolvedor deverá consultar o
estado da chave privada utilizada para assinar os registros recebidos.
Essa consulta é efetuada solicitando ao emissor do certificado digital, que
nesse caso é a Autoridade Certificadora, o estado desse certificado digital.
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Se o estado recebido pelo Autoridade Certificadora for revogado, o resolvedor
não deverá confiar na chave pública utilizada para validar as assinaturas digitais dos
registros recebidos, pois a chave privada provavelmente foi comprometida.
Essa consulta pode ser efetuada através de serviços disponibilizados pela
Autoridades Certificadoras e os mais comuns são a publicação de uma lista
contendo todos os certificados digitais emitidos por ela e revogados pelos seus
titulares ou o serviço OCSP (SANTESSON; MYERS, et al., 2013), que possui a
característica de informar o estado do certificado digital em tempo real.
O endereço para a consulta pode estar configurado no resolvedor ou ser
inserido como uma extensão do certificados digitais.
Os certificados digitais X.509 na versão 3 possuem a extensão conhecida
como Authority Information Access (AIA), responsável por informar aos interessados
o endereço do serviço OCSP, responsável por informar o estado do certificado
digital em tempo real.
Os recibos OCSP sempre são assinados digitalmente pelas Autoridades
Certificadoras emissoras e o resolvedor deverá possuir o certificado digital da
Autoridade Certificadora localmente com o objetivo de validar essa assinatura digital.
Após essas validações, o resolvedor ainda deverá verificar se a Autoridade
Certificadora, emissora do certificado digital para a zona consultada, faz parte das
Autoridades Certificadoras confiáveis e essa validação pode ser efetuada verificando
se o certificado digital dessa Autoridade Certificadora faz parte dos certificados
digitais confiáveis.
A Figura 27 apresenta o diagrama referente ao processo de solicitação do
estado do certificado digital utilizando o serviço OCSP disponibilizado pela
Autoridade Certificadora emissora do certificado digital consultado.
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Nessa figura, o protocolo utilizado é o HTTP e não é necessário qualquer
processo de cifragem das informações devido a LCR ser um documento eletrônico
público.
Figura 27 – Diagrama de comunicação entre Resolvedor e AC

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, a proposta tem como finalidade elevar a segurança da extensão
DNSSEC através da utilização da infraestrutura de chaves públicas e dos
certificados digitais X.509, pois irá inserir novos elementos de segurança, como
mecanismos destinados a permitir a revogação das chaves criptográficas, vincular
as chaves criptográficas às zonas onde elas serão utilizadas e por fim, não exigir
mais implantação da extensão DNSSEC em todo do caminho de validação DNS.
Por meio desta proposta, a validação da confiança será efetuada verificando
a validade do certificado digital X.509 e a confiabilidade da Autoridade Certificadora
emissora desse certificado digital.

	
  

75
	
  

3.3 Descrição do Ambiente Experimental
Com o objetivo de validar a proposta apresentada, foi desenvolvido um
ambiente experimental onde foi aplicada a arquitetura proposta para avaliação dos
resultados.
Esse ambiente é composto por um resolvedor desenvolvido em linguagem
Java, que contêm os recursos necessários para enviar consultas e validar respostas
através do protocolo DNS e extensão DNSSEC, consultar repositórios através dos
protocolos HTTP e LDAP e validar certificados digitais no padrão X.509 versão 3.
Além do resolvedor, esse ambiente experimental contêm um servidor DNS
com a extensão DNSSEC implantada e duas zonas configuradas. Também foi
necessário disponibilizar uma Autoridade Certificadora, destinada a emitir os
certificados digitais X.509 para as zonas configuradas no servidor DNS, e
disponibilizar o serviço OCSP necessário para a consulta sobre o estado dos
certificados digitais emitidos.
A Figura 28 apresenta o diagrama do ambiente experimental, onde o
resolvedor é capaz de enviar consultas e receber respostas através do protocolo
DNS e extensão DNSSEC, resgatar certificados digitais através do protocolo DNS e
consultar sua validade através do protocolo HTTP, utilizando o serviço OCSP
disponibilizado pela Autoridade Certificadora.
Para a validação dos certificados digitais, foi incorporado ao Resolvedor Java
as bibliotecas Bouncy Castle (CASTLE, 2000), que é uma biblioteca destinada a
inserir funcionalidades responsáveis por criptografia e verificação de certificados
digitais X.509, e dnsjava, que é uma biblioteca destinada a possibilitar o envio de
solicitações DNS, seu recebimento e verificação do conteúdo.
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Figura 28 – Ambiente experimental

Fonte: Elaborado pelo Autor

O ambiente contou com 3 servidores e um computador cliente com as
seguintes configurações:
Servidor DNS – Processador Intel x64 Dual Core, 2 Gb de memória RAM e
500 Gb de Disco Rígido executando o Sistema Operacional CentOS 6.5, kernel
2.6.32 e Bind 9.8.
Servidor Autoridade Certificadora – Processador Intel x64 Dual Core, 2Gb de
memória RAM, 500 Gb de Disco Rígido executando o Sistema Operacional Windows
Server 2008 x64 e Active Directory Certificate Service.
Computador Cliente – Processador Intel Core i5, 6Gb de memória RAM e 1
Terabyte de Disco Rígido executando o Sistema Operacional Windows 7 x64.
Com o ambiente proposto foi possível validar todas as funcionalidades
necessárias e confirmar a viabilidade da proposta apresentada.
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4

IMPLEMENTAÇÃO
Esta seção apresenta a implementação do protótipo destinado a validar a

proposta apresentada na seção anterior.
São apresentados os métodos utilizados para o desenvolvimento do protótipo,
o ambiente, as bibliotecas utilizadas, a linguagem de desenvolvimento e ferramentas
adicionais.
Também são apresentadas parte do código desenvolvido e resultados obtidos
com a execução do protótipo.
4.1 Introdução
A implementação do protótipo consistiu no desenvolvimento de um resolvedor
DNS utilizando a linguagem Java e esse resolvedor é responsável por enviar as
requisições a um servidor DNS com a extensão DNSSEC habilitada.
O servidor DNS possui no registro DNSKEY a chave pública RSA utilizada
para assinar os registros e no registro TXT um certificado digital, qualificando a
chave pública inserida internamente.
A Figura 29 apresenta o arquivo de configuração do servidor DNS onde é
possível visualizar, no registro TXT, o certificado digital da zona em formato Base
64.
Assim, através dos registros DNSKEY e TXT, o cliente pode, além de validar
a assinatura digital dos registros publicados na zona consultada, verificar a
qualidade da chave pública recebida.
Para o desenvolvimento do resolvedor DNS, além da linguagem Java, foram
utilizadas bibliotecas de código aberto e a configuração dos elementos destinados a
fornecedor os serviços necessários para a validação da proposta.
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Os certificados digitais utilizados na validação da proposta possuíam a
mesma estrutura dos certificados digitais X.509 utilizados na autenticação de sites
ou endereços na internet.
Figura 29 – Registro TXT e Certificado Digital

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, foi possível utilizar o mesmo mecanismo adotado pelos
navegadores no processo de autenticação de um site, para autenticar a zona
consultada e a chave pública armazenada no certificado digital recebido.
4.2 Metodologia de Desenvolvimento
Para a avaliação da proposta foi necessário preparar um ambiente composto
pelos serviços necessários para a emissão dos certificados digitais utilizados nos
testes, verificação da validade da chave pública, consulta dos registros DNS e o
resolvedor DNS compatível com os certificados digitais recebidos através do serviço
DNS.
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Esse cliente foi desenvolvimento utilizando a linguagem Java e bibliotecas de
código livre responsáveis por elaborar as expressões de consulta, efetuar as
consultas ao serviço DNS e verificar a validade das assinaturas digitais e dos
certificados digitais recebidos.
A Figura 30 apresenta as fases que compreenderam o desenvolvimento do
resolvedor DNS e a validação da proposta apresentada.
Figura 30 – Fases de desenvolvimento

Fonte: Elaborado pelo Autor

Foram investidos esforços no entendimento do funcionamento dos elementos
que compõem o ambiente necessário para a validação da proposta, as pesquisas
relativas às bibliotecas necessárias para a implementação do cliente, o
desenvolvimento do cliente e os testes destinados a validar a proposta.
4.3 Ferramentas e Bibliotecas Utilizadas
Para a implementação do resolvedor DNS foram utilizadas bibliotecas de
código livre destinadas as possibilitar a elaboração de consultas DNS, recebimento
das respostas, verificação da assinatura aplicada nos registros enviados pelo
servidor DNS e validação das chaves criptográficas e do certificado digital utilizado
no processo de assinatura.
Para a validação do certificado digital é necessário extrair informações
essenciais para a verificação da validade e confiabilidade do certificado digital, como
a data de emissão e validade do certificado digital, além do atributo que irá informar
para qual domínio o certificado digital foi emitido.
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É necessário também consultar o estado da chave privada utilizada para a
assinatura digital dos registros enviados pelo servidor DNS, através dos serviços
fornecidos pela Autoridade Certificadora como a Lista de Certificados Revogados ou
o serviço OCSP.
4.3.1 Dnsjava
Para o Resolvedor Java possuir a capacidade de enviar consultas e
reconhecer as repostas enviadas pelo Servidor DNS e extensão DNSSEC, foi
utilizada a biblioteca dnsjava (WELLINGTON, 1999).
A biblioteca dnsjava suporta a grande maioria dos registros DNS, incluindo os
tipos utilizados no DNSSEC.
Com essa biblioteca é possível construir consultas, solicitar transferência de
zonas e efetuar atualizações dinâmicas conforme as regras e mecanismos adotados
pelo serviço DNS e DNSSEC.
A utilização da biblioteca dnsjava resultou em economia de esforço no
desenvolvimento do Resolvedor Java, pois não foi preciso recorrer a bibliotecas
desenvolvidas em outras linguagem, como C ou C++, que exigiria camadas de
integração entre as duas plataformas.
Através da biblioteca dnsjava é possível interagir com os serviços DNS em
níveis mais altos, como o envio de simples consultas DNS, ou em níveis mais
baixos, onde é possível

manipular informações, efetuar assinaturas digitais,

transferência de zona e até atualização de registros.
A biblioteca dnsjava também possui um cache local, o que resulta em uma
melhoria no desempenho da aplicação cliente, pois consultas semelhantes são
respondidas imediatamente utilizando dados locais.
Existe uma série de aplicações disponíveis no mercado que utilizam a
biblioteca dnsjava com o objetivo de efetuar consultas DNS, como por exemplo,
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clientes de e-mail, serviços de proxy, serviços de DNS entre outros (WELLINGTON,
1999).
4.3.2 Bouncy Castle
Bouncy Castle é uma das bibliotecas para criptografia e assinatura digital
mais conhecidas do mundo.
Seu desenvolvimento começou em 1990 por um grupo de desenvolvedores
interessados no conhecimento da criptografia e adeptos ao modelo de código livre.
A primeira versão da biblioteca foi disponibilizada ao público em Maio de 2000
e hoje existem duas versões, uma desenvolvida para a plataforma Microsoft .Net e
outra para Java.
Atualmente a versão Java possui 300.000 linhas de código e é compatível
com os principais padrões de criptografia como, RSA, Advanced Encryption
Standard (AES), Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), Cryptographic
Message Syntax (CMS) apresentado na RFC 3369, CMS Advanced Electronic
Signatures (CAdES), apresentado na RFC 5126, OpenPGP apresentado na RFC
4880, Time Stamp Protocol (TSP) apresentado na RFC 3161 ou entendimento da
estrutura dos certificados digitais X.509 apresentados na RFC 3280 (CASTLE,
2000).
O objetivo da biblioteca Bouncy Castle é simplificar a utilização dos padrões
criptográficos oferecendo as principais funcionalidades para geração de chaves
criptográficas, cifragem e decifragem dos dados, assinatura digital, verificação e
validação de certificados digitais no padrão X.509 entre outros.
O Bouncy Castle na versão Java foi utilizado no desenvolvimento do
resolvedor com o objetivo de facilitar o processo de validação das assinaturas
digitais fornecidas através dos registros RRSIG e verificação da validade dos
certificados digitais X.509 fornecidos para a validação das assinaturas digitais.
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4.4 Implementação do Resolvedor DNSSEC
O fluxo implementado no Resolvedor Java que foi utilizado para validar a
proposta está apresentado no diagrama de sequência da Figura 31.
Iniciamente, o Resolvedor Java solicita, através de uma consulta ao servidor
DNS responsável pelo domínio a ser consultado, o registro a ser verificado, como
por exemplo o registro A e o registro RRSIG contendo a assinatura digital do registro
solicitado.
Com o registro e a assinatura digital, o Resolvedor Java agora solicita a
chave pública, necessária para verificar a assinatura digital do registro recebido, que
está inserida no registro DNSKEY.
Para a validação da assinatura digital, o Resolvedor Java utiliza um método
que recebe como entrada, o registro a ser verificado, o registro contendo a
assinatura digital e a chave pública, par da chave privada utilizada no processo de
assinatura digital do registro.
Ao final da validação da assinatura digital, se o resultado for positivo, é
possível concluir que as informações recebidas pelo Resolvedor Java, através do
registro consultado, não foram alteradas durante o transporte, e com isso, chegaram
ao destino exatamente como foram publicadas no servidor DNS.
A partir desse ponto, o Resolvedor Java inicia a processo de verificação da
autenticidade e validade da chave pública, que foi obtida através do registro
DNSKEY.
Para a verificação da chave pública, inicialmente o Resolvedor Java solicita
ao servidor DNS o certificado digital que está contido no registro TXT da zona
consultada.
Com isso, os primeiros itens a serem verificados são, a data de emissão e
validade e para qual domínio o certificado digital foi emitido.
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A validação do domínio acontece verificando o atributo Subject do certificado
digital, pois o domínio deve constar no Common Name (CN) do Distinguished Name
(DN) existente nesse atributo.
Para garantir a confiabilidade do certificado digital também é avaliado a
cadeia de confiança e para essa avaliação obter um resultado positivo, o certificado
digital das Autoridades Certificadoras, que compõem a cadeia de confiança na qual
o certificado digital recebido foi emitido, precisam existir em um repositório de
certificados digitais considerado confiável.
Para a validação da proposta foi utilizado um diretório, existente no sistema
operacional no qual o Resolvedor Java estava sendo executado, como repositório de
certificados digitais confiáveis.
Assim, os certificados digitais das Autoridades Certificadoras consideradas
confiáveis devem estar presentes nesse diretório.
Após a verificação desses itens, o Resolvedor Java inicia o processo de
verificação da validade do par de chaves.
Para essa verificação, o Resolvedor Java deve consumir o serviço
disponibilizado pela Autoridade Certificado emissora do Certificado Digital, que na
grande maioria das vezes se utilizada de dois mecanismos, sendo a Lista de
Certificados Revogados ou o protocolo OCSP.
O Resolvedor Java foi desenvolvido com a compatibilidade para o uso do
protocolo OCSP e com isso, a cada consulta ao DNS e recebimento de um
certificado digital, é efetuada uma consulta a Autoridade Certificadora emissora
através desse protocolo.
Se o resultado referente a consulta do certificado digital for positiva, o
Resolvedor Java entende que as informações recebidas pelo servidor DNS são
confiáveis.
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Figura 31 – Funcionamento do Resolvedor Java

Fonte: Elaborado pelo Autor

São apresentados os principais trechos do código fonte do Resolvedor Java e
sua descrição com o objetivo de detalhar suas principais funcionalidades.
A Figura 32 apresenta o método configResolver, utilizado para configurar as
características do Resolvedor Java.
Através desse método é inserida a extensão EDNS (Extension Mechanisms
for DNS), apresentada através da RFC 6891 e responsável por permitir que o
protocolo DNS receba um número maior de parâmetros, além do aumento no
tamanho do pacote, que originalmente estava limitado a 512 bytes através do
protocolo UDP.
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Com a extensão EDNS foi possível aumentar o tamanho do pacote DNS para
4096 bytes, além de permitir o envio de requisições adicionais, como os RR
assinados utilizados através do protocolo DNSSEC.
Com isso, tanto o protocolo DNSSEC quanto a proposta necessitam da
extensão EDNS devido ao incremento das informações recebidas pelo servidor
DNS.
Figura 32 – Método configResolver

Fonte: Elaborado pelo Autor

Como o certificado digital, utilizado para a validação da proposta, foi
convertido para o formato Base64 e inserido em um registro do tipo TXT, e a
verificação da assinatura digital ainda utiliza o processo atualmente proposto pelo
DNSSEC, onde é utilizada a chave pública inserida no registro DNSKEY, essa
proposta não gera impacto para os resolvedores que atualmente são compatíveis
somente com o protocolo DNSSEC.
Para garantir o vínculo entre os registros assinados digitalmente e o
certificado digital emitido para a zona consultada, a chave pública, localizada no
registro DNSKEY, é comparada a chave pública localizada na extensão PublicKey
do Certificado Digital.
Se nessa comparação for constatado que as chaves são idênticas, é possível
concluir que a chave privada, utilizada para assinar o registro recebido, é a mesma
gerada no momento da requisição do Certificado Digital recebido.
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Dessa forma, não foram necessárias alterações profundas no protocolo DNS
e DNSSEC para a validação da proposta.
A Figura 33 apresenta o método validadeRRecord, que é o método
responsável pela verificação da assinatura digital referente ao registro recebido.
Esse método recebe alguns parâmetros, como o registro assinado, a
assinatura digital inserida no RRSIG e a chave pública, existente no registro
DNSKEY.
A saída do método validadeRRecord é booleana e será positiva se a
verificação ocorrer com sucesso ou negativa, caso a verificação da assinatura digital
apresente algum erro.
Figura 33 – Método validateRRecord

Fonte: Elaborado pelo Autor

A Figura 34 apresenta o método validateOCSP, que é o método responsável
por comparar a chave pública, recebida através do registro DNSKEY, com a chave
pública existente no certificado digital, publicado no domínio através do registro TXT.
Esse método, após a verificação da igualdade das chaves públicas, inicia a
verificação da validade do Certificado Digital utilizando o protocolo OCSP.
Através do protocolo OCSP é possível receber em tempo real o estado do
certificado digital consultado e consequentemente, da chave privada utilizada no
processo de assinatura digital.
Para efetuar essa consulta, o Resolvedor Java retira da extensão AIA do
certificado digital o endereço referente ao serviço OCSP disponibilizado pela
Autoridade Certificadora, emissora do certificado digital consultado.
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Após receber o endereço do serviço OCSP, o Resolvedor Java envia a
requisição OCSP ao serviço e, após receber a resposta, verifica o estado do
certificado digital consultado que pode ser válido, revogado ou desconhecido.
Ao receber o estado, o método irá retornar o valor 0 para o estado válido, o
valor 1 para o estado revogado e 2 para o estado desconhecido.
Com esse retorno, o Resolvedor Java saberá se, apesar da assinatura digital
dos registros publicados no servidor DNS estarem válidas e os valores dos registros
íntegros, a chave privada utilizada no processo de assinatura digital não foi
comprometida e a autenticidade das informações fragilizadas.
Figura 34 – Método validateOCSP

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Além das verificações citadas, o Resolvedor Java também verifica o período
de validade do certificado digital e se o certificado digital foi emitido por uma
Autoridade Certificadora considerava confiável pelo sistema.
4.5 Considerações do Capítulo
Com a preparação do ambiente em laboratório e o desenvolvimento do
Resolvedor Java, foi possível avaliar o comportamento e o impacto da proposta.
O experimento foi ensaiado em dois cenários, sendo o primeiro um ambiente
controlado e com a conectividade de rede muito superior ao encontrado pelo
usuários conectados a internet.
O segundo ambiente contou com servidores localizados externamente ao
ambiente controlado e com isso foi possível avaliar o comportamento da proposta
em um cenário mais próximo dos usuários da internet.
Com isso, os valores de tempo que serão apresentados no próximo capítulo
são referências e devem ser avaliados considerando a diferente entre cada cenário.
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5

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Com o objetivo de avaliar o desempenho e impacto da proposta, foram

escolhidos dois cenários em que a implementação foi testada e os resultados
analisados.
Basicamente, a grande mudança entre os cenários propostos foi a localização
dos servidores DNS e OCSP.
No cenário de rede interna, os servidores estavam instalados localmente,
conectados através de uma rede local com velocidade de 100Mbps.
No cenário de rede externa, os servidores estavam instalados em um centro
de dados localizado na América do Norte e, para a conexão com esse ambiente, foi
utilizado um serviço de banda larga com velocidade máxima de 10Mbps.
Os resultados obtidos em cada um dos dois cenários e apresentado são:
1 – Tempo de validação dos registros validando somente o DNSSEC com e sem
cache;
2- Tempo de validação dos registros utilizando o DNSSEC e o certificado digital com
e sem cache;
As medidas de tempo foram coletados a partir de conexões diretas com o
servidor autoritativo para a zona consultada e não considerou as consultas
recursivas até se obter o endereço IP deste servidor autoritativo, devido a esse
comportamento fazer parte do funcionamento do protocolo DNS.
Os valores de tempo apresentados são relativos a recuperação do registro e
sua assinatura, recuperação do registro DNSKEY contendo a chave pública e a
verificação da assinatura digital quanto utilizado somente o DNSSEC.
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Para a validação com o certificado digital, além do DNSSEC, foi solicitado o
registro TXT contendo o certificado digital, feita a sua verificação e a consulta sobre
o estado de revogação.
Nos dois cenários apresentados o Resolvedor Java efetuou 1000 requisições
ao servidor DNS utilizando o protocolo DNSSEC.
Com o objetivo de eliminar possíveis problemas nas conexões devido a
oscilações na rede, foram ignoradas as 10 ocorrências onde os tempos de respostas
foram mais baixos e 10 ocorrências onde as respostas foram as mais altas.
Em cada um dos dois cenários, foram efetuadas conexões sem em com o
recurso de cache local habilitado e assim foi possível avaliar o impacto e o benefício
da utilização desse recurso para a proposta.
5.1 Ensaio em Rede Interna
Neste cenário, os valores de tempo calculados são referentes ao recebimento
do registro solicitado e o registro RRSIG, que contêm a assinatura digital, a
solicitação da chave pública, através do registro DNSKEY, e a verificação da
assinatura digital do registro recebido.
Nos ensaios onde o Resolvedor Java efetuou consultas ao servidor DNS
utilizando somente o protocolo DNSSEC e não utilizou o cache local, o tempo médio
para efetuar a consulta e verificar a assinatura da resposta foi de 5 milissegundos
com um tempo mínimo de 3 milissegundos e máximo de 15 milissegundos.
A Tabela 1 apresenta os tempos obtidos a partir das conexões sem utilizar o
recurso de cache.
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Tabela 1 – Tempo de validação do DNSSEC em rede interna (sem cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

5

15

3

1,52

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nos ensaios sem cache, o recurso de cache do resolvedor foi reinicializado a
cada consulta para garantir que ele não utilizasse dados locais.
Nos ensaios onde o Resolvedor Java efetuou consultas ao servidor DNS,
utilizando somente o protocolo DNSSEC, e estava com o seu cache local habilitado,
houve um aumento significativo do desempenho, pois o Resolvedor Java solicitou
informações ao servidor DNS somente uma vez, e após isso, todas as consultas
foram respondidas utilizando dados armazenados localmente.
Com isso, para esses ensaios, o tempo médio para o Resolvedor Java
responder a uma consulta foi de 1 milissegundo, com tempo mínimo de 0,32
milissegundos e máximo de 6 milissegundos.
A Tabela 2 apresenta os tempos obtidos a partir das conexões utilizando o
recurso de cache do Resolvedor Java.
Tabela 2 – Tempo de validação do DNSSEC em rede interna (com cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

1

6

0,32

0,62

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nos ensaios com a utilização do cache é possível notar o aumento de
desempenho para as respostas às consultas.
Nos ensaios onde o Resolvedor Java, além de consultar e validar as
assinaturas dos registros utilizando o protocolo DNSSEC, solicitou o certificado
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digital da zona consultada e verificou sua validade consultando o serviço OCSP,
houve um aumento nos tempos de consulta e resposta, mesmo utilizando o cache.
Nesses ensaios, com o uso do cache e validação do certificado digital, o
tempo médio foi de 2 milissegundos, com tempo mínimo de 1 milissegundo e tempo
máximo de 46 milissegundos.
A Tabela 3 apresenta os tempos obtidos a partir das conexões utilizando o
recurso de cache do Resolvedor Java e validação do certificado digital.
Tabela 3 – Tempo de validação do DNSSEC e certificado digital em rede interna (com
cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

2

46

1

2,5

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, apesar dos dados requisitados ao servidor DNS permanecerem no
cache local, o Resolvedor Java precisou enviar requisições para o serviço OCSP
com o objetivo de validar o certificado digital recebido, o que elevou o tempo de
resposta.
Esse acréscimo no tempo das consultas continuou baixo devido ao serviço
OCSP estar localizado no mesmo segmento de rede utilizado pelo renovador Java.
Nos ensaios onde o recurso de cache do Resolvedor Java foi desabilitado, os
tempos para efetuar as consultas DNSSEC e validar o certificado digital foram bem
superiores aos encontrados anteriormente.
Isso foi decorrente da necessidade de efetuar todas as consultas utilizando o
servidor DNS e para cada consulta realizada, foi requisito o certificado digital e
consultado o seu estado de revogação através do serviço OCSP.
Para essas consultas, o tempo médio para as consultas foi de 9
milissegundos com tempo mínimo de 7 milissegundos e tempo máximo de 259
milissegundos.
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A Tabela 4 apresenta os tempos obtidos a partir das conexões sem utilizar o
recurso de cache e validando o certificado digital.
Tabela 4 – Tempo de validação do DNSSEC e certificado digital em rede interna (sem

cache)
Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

9

259

7

38,8

Fonte: Elaborado pelo Autor

Nos ensaios onde o Resolvedor Java não utilizou o recurso de cache local e
além das verificações propostas pelo protocolo DNSSEC, foi solicitado solicitado o
certificado digital e efetuado a sua validação, se mostrou o cenário mais oneroso em
relação ao tempo gasto para efetuar todas as validações e responder às consultas.
A Figura 35 apresenta um gráfico comparando a médio e o desvio dos
ensaios executados na rede interna.
Figura 35 – Tempo médio e desvio na validação DNSSEC na rede interna
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A partir do gráfico e possível identificar que nos testes executados sem o
uso do cache e com a validação do certificado digital, a variação no tempo das
conexões foi muito maior, provavelmente em consequência da necessidade de
efetuar conexões ao servidor DNS e serviço OCSP a cada consulta efetuada.
5.2 Ensaio em Rede Externa
No cenário onde os testes foram efetuados utilizando a rede externa, o
Resolvedor Java também efetuou 1000 consultas ao servidor DNS utilizando o
protocolo DNSSEC e também foram descartas as 10 consultas com maior e as 10
consultas com o menor tempo.
Conforme dito anteriormente, esse descarte teve como objetivo remover a
influência de eventuais oscilações da rede nas análises efetuadas.
Neste cenário, a grande diferença está na localização do servidor DNS e
serviço OCSP, que ao invés de estarem posicionados na rede interna,
compartilhando uma infraestrutura de conexão de 100Mbps, estavam instalados em
um centro de dados externo, localizado na América do Norte.
Os ensaios realizados utilizando servidores externo estão mais próximos da
realidade dos usuários da internet, pois as conexões saem de um equipamento
conectado a internet por um provedor de acesso contratado para prover essa
conectividade com uma velocidade de 10Mbps.
No ensaio, onde o Resolvedor Java utilizou o cache para a conexão ao
servidor DNS e somente validou as informações enviadas pelo protocolo DNSSEC,
o resultado foi muito parecido ao apresentado na rede interna com a utilização do
cache.
A diferença maior estava na primeira conexão, responsável pela consulta aos
dados do servidor DNS e armazenamento local, que foi concluída em 780
milissegundos.
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A partir da primeira conexão, o tempo médio para cada consulta foi de 1
milissegundo sendo o tempo mínimo de 0,34 milissegundo e máximo de 4
milissegundos.
A Tabela 5 apresenta os tempos obtidos das conexões ao centro de dados
externo utilizando o recurso de cache.
Tabela 5 – Tempo de validação do DNSSEC em rede externa (com cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

1

4

0,34

0,54

Fonte: Elaborado pelo Autor

Assim, não houve uma grande diferença entre os testes utilizando somente o
protocolo DNSSEC e o recurso cache nos cenários de rede interna e externa.
No ensaio onde o Resolvedor Java não utilizou o cache para a conexão ao
servidor DNS e somente validou as informações enviadas pelo protocolo DNSSEC,
foi possível notar um tempo muito maior para a resposta a cada consulta.
Essa lentidão foi decorrente da necessidade de se conectar ao servidor DNS
externo a cada consulta realizada e com isso, o teste evidenciou a importância do
cache para elevar o desempenho nas respostas às consultas DNS.
Para esse ensaio, o tempo médio para cada consulta foi de 638 milissegundo,
sendo o tempo mínimo de 603 milissegundo e máximo de 737 milissegundos.
Este cenário é raramente encontrado na prática pois, com o objetivo de
melhorar o desempenho da infraestrutura DNS, é normalmente adotado a
implantação de um servidor DNS recursivo, destinado a armazenar o resultado das
consultas localmente.
A Tabela 6 apresenta os tempos obtidos das conexões ao centro de dados
externo sem utilizar o recurso de cache.
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Tabela 6 – Tempo de validação do DNSSEC em rede externa (sem cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

638

737

603

22,63

Fonte: Elaborado pelo Autor

No ensaio onde o Resolvedor Java não utilizou o cache para a conexão ao
servidor DNS e validou, além das informações enviadas pelo protocolo DNSSEC, o
certificado digital da zona consultada, o tempo necessário foi bem superior ao
cenário anterior.
Esse aumento no tempo foi devido a necessidade de efetuar conexões ao
servidor DNS e ao serviço OCSP a cada consulta executada.
Para esse cenário, o tempo médio para finalizar cada consulta foi de 1279
milissegundos com tempo mínimo de 1214 milissegundos e tempo máximo de 1779
milissegundos.
A Tabela 7 apresenta os tempos obtidos das conexões ao centro de dados
externo sem utilizar o recurso de cache.
Tabela 7 – Tempo de validação do DNSSEC e certificado digital em rede externa
(sem cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

1279

1779

1214

43,3

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, nos testes efetuados sem a utilização do recurso de cache e
validação do certificado digital se mostrou a pior situação dentro do cenário atual.
Já os ensaios onde o Resolvedor Java utilizou o cache para a conexão ao
servidor DNS e verificou, além das informações enviadas pelo protocolo DNSSEC, o
certificado digital da zona consultada, se mostrou a situação mais comum para a
aplicação da proposta.
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Nestes ensaios, o certificado digital da zona consulta foi verificado, após cada
consulta ao servidor DNS, através do serviço OCSP.
Segundo a proposta deste trabalho, apesar de ser possível armazenar
localmente as informações referentes às consultas DNS, a confiabilidade do
certificado digital sempre deverá ser verificada.
Assim, para esses testes, o tempo médio para as efetuar as consultas foi de
324 milissegundos com tempo mínimo de 298 milissegundos e tempo máximo de
377 milissegundos.
A Tabela 8 apresenta os tempos obtidos das conexões ao centro de dados
externo utilizando o recurso de cache.
Tabela 8 – Tempo de validação do DNSSEC e certificado digital em rede externa
(com cache)

Média

Máximo

Mínimo

Desvio

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

324

377

298

15

Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, esse cenário, sendo o cenário mais próximo da realidade dos
usuários da internet tem como intervalo de tempo valores normalmente encontrados
em outros serviços utilizados.
A Figura 36 apresenta um gráfico comparando a médio e o desvio dos
ensaios executados na rede externa.
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Figura 36 – Tempo médio e desvio na validação DNSSEC na rede externa
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Com isso, é possível concluir que a proposta eleva o tempo necessário para o
recebimento e validação das informações recebidas pelo resolvedor, mas a
utilização do recurso de cache, possibilitar reduzir esse tempo a intervalos na
maioria das vezes aceitáveis por parte da grande parte dos usuários da internet.
A proposta também adiciona uma camada importante de segurança ao
protocolo DNSSEC, pois com a utilização dos certificados digitais, é possível
identificar as chaves criptográficas utilizadas na assinaturas dos registros e, se for
necessário, comunicar aos usuários a nulidade e os riscos da sua utilização através
do serviço OCSP.
A proposta pode ser destinada a proteção de servidores DNS que atendem a
infraestruturas críticas, do ponto de vista de segurança, protegendo essas
infraestruturas de ataques que se beneficiam da falta de identificação e verificação
atual das chaves criptográficas utilizadas para assinar os registros recebidos.
Também é possível utilizar um cache diferenciado para as informações
recebidas através do protocolo OCSP, mantendo o nível de segurança da proposta
sem trazer um grande impacto ao desempenho atual.
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6 CONCLUSÃO
Com a finalidade de aumentar a segurança da infraestrutura DNS, os
administradores desses servidores estão adotado a extensão DNSSEC.
Mas essa extensão ainda possui pontos de segurança a serem tratados,
como por exemplo, a questão da adoção gradativa por parte dos administradores, o
que impossibilita a validação completa da cadeia de confiança, além da dificuldade
em identificar os titulares das chaves públicas recebidas e a ausência de
mecanismos destinados a comunicar aos interessados sobre a validade das chaves
criptográficas utilizadas.
Esta dissertação apresentou o impacto resultantes da utilização dos
Certificados Digitais X.509 no protocolo DNSSEC.
Para o desenvolvimento da pesquisa, inicialmente, foram estudados os
conceitos e o funcionamento do serviço DNS e protocolo DNSSEC, bem como os
cenários e impactos em sua adoção.
Também foi efetuado uma revisão de literatura com o objetivo de identificar as
propostas elaboradas sobre o tema e quais os pontos positivos e negativos de cada
uma delas.
Após essa avaliação foi desenvolvido um protótipo de Resolvedor Java
compatível com a proposta apresenta nesse trabalho e também foi preparando um
ambiente interno, em laboratório e outro ambiente externo, usando um servidor
disponibilizado em um centro de dados localizado na América do Norte, resultando
em dois cenários de avaliação.
A preparação desses ambientes teve como propósito avaliar o impacto de
uso da proposta, bem como, permitir a coleta de dados, que foram utilizados em
análises referentes ao seu comportamento.
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O Resolvedor Java foi desenvolvido com as funcionalidades necessárias para
efetuar consultas a um DNS, validar a integridade das informações recebidas
utilizando o protocolo DNSSEC e também resgatar e verificar a validade de um
certificado digital padrão X.509, emitido com o objetivo de autenticar as chaves
criptográficas e seu titular para o cliente.
Esse Resolvedor Java também possui recursos para consultar a Autoridade
Certificadora, através do protocolo OCSP, sobre a validade do certificado digital
recebido.
O Resolvedor Java também permite habilitar ou desabilitar o recurso de
cache, e isso possibilitou avaliar cenários onde o cache não estaria disponível.
O cenário onde o servidor está em um ambiente externo e o recurso de cache
está habilitado é o cenário adotado atualmente pela grande maioria dos usuários da
internet e nesse cenário ficou evidente que a proposta apresentada é possível de ser
adotada em ambientes onde a segurança é uma questão importante.
Outro aspecto importante diz respeito a possibilidade das empresas adotarem
servidores DNS recursivos seguros, e assim, esses servidores teriam a
responsabilidade de verificar a autenticidade das informações e o certificado digital
recebidos dos servidores DNS externos e após essa confirmação, esse servidor
interno armazenaria essas informações, por um intervalo de tempo parametrizável, e
atenderiam às novas solicitações sem efetuar novas conexões externas.
Com isso, a implementação apresenta a possibilidade de verificar, além da
integridade e autenticidade das informações recebidas, a identidade do titular da
chave criptográfica utilizada para assinar as informações e o estado dessa chave.
Adicionalmente, o uso da infraestrutura de chaves públicas no processo de
emissão dos certificados digitais permite ditar regras para autenticar as entidades e
verificar a idoneidade e a responsabilidade dessas entidades com o domínio para o
qual o certificado digital está sendo solicitado.
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As Autoridades Certificadoras, responsáveis pelas emissões dos certificados
digitais podem estar sob responsabilidade das entidades que atualmente
administram o registro dos domínios e cada cliente poderia, através de seus
resolvedores, confiar nas práticas adotadas por elas.
A proposta também permite que a cadeia de confiança seja verificada utilizando
a infraestrutura de chaves públicas e os certificados digitais das Autoridades
Certificadoras e não só o registro DS, proposto pelo DNSSEC.
Isso elimina a exigência da implantação do DNSSEC em toda a infraestrutura
DNS e com isso, resolve o problema das ilhas de confiança.
Este modelo também permite a inserção de um terceiro, que não possui
interesse ou contato direto com as partes, como responsável pela autenticação e
emissão destes certificados digitais.
Assim, seria possível aumentar a segurança atual do protocolo DNSSEC e
aproximá-lo da segurança utilizada na emissão de certificados digitais para
autenticação de sites disponibilizados na internet.
Um item importante e que exige atenção, com o objetivo de manter o nível de
segurança da proposta são as características de segurança existentes no servidor
DNS onde a proposta será aplicada.
Esse servidor DNS exige avaliações e acompanhamento sobre os aspectos de
segurança para garantir que não ocorra um comprometimento que resulte no
enfraquecimento das suas características de segurança e consequentemente na
fragilização da proposta.
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6.1 Trabalhos Futuros
Esse trabalho pode ser estendido ou novos trabalhos poderão surgir tendo
como partida a abordagem apresentada, implementada e discutida nesta
dissertação.
Alguns trabalhos interessantes seriam:
A)

O uso de um repositório externo para o armazenamento dos certificados

digitais com o objetivo de permitir que os resolvedores utilizem uma base externa
para recuperar o certificado digital referente a uma zona consulta e com isso, se o
servidor DNS foi ataque e as informações substituídas, o resolvedor poderá
identificar esse ataque verificando a assinatura digital utilizando um certificado digital
armazenado em um repositório externo ao servidor atacado;
B)

A adoção de outros algoritmos criptográficos, como os algoritmos baseados

em curvas elípticas, com o objetivo de aumentar a segurança e o desempenho da
abordagem implementada nesta dissertação;
C)

O impacto na utilização de conexões cifradas entre os resolvedores e os

servidores DNS com a finalidade de eliminar a possibilidade de mapear o
comportamento dos usuários na internet.
D)

A criação de um modelo de certificado digital destinado a ser aplicado no

cenário de autenticação de chaves criptográficas através do protocolo DNSSEC;
E)

Métodos destinados a proteger o resolvedor de ataques que possam

comprometer a eficácia da proposta apresentada.
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