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RESUMO

Cada vez mais pessoas utilizam serviços que manipulam dados sensíveis ao
usuário, como contas bancárias, cartões de crédito e informações pessoais. Para
proteger os dados por meio de conexão segura, um modelo de autenticação
baseado em Autoridades Certificadoras é utilizado, entretanto, vulnerabilidades
comprometeram algumas dessas autoridades nos últimos anos. Desse modo, uma
nova proposta denominada DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities)
foi desenvolvida a fim de solucionar tais falhas de segurança. O trabalho atual
apresenta uma análise dos modelos de autenticação baseados em Autoridades
Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC). Para tanto, três cenários foram propostos,
sendo que o primeiro examinou as Autoridades Certificadoras, e o segundo e
terceiro cenários investigaram o DANE – todos em ambiente experimental. Em cada
cenário, três parâmetros de comparação foram analisados: aderência das aplicações
cliente, latência do processo de autenticação e nível de conhecimento operacional.
Adicionalmente, as forças e fraquezas de cada modelo foram identificadas e
diretrizes de uso propostas. Como resultado, tem-se que não há previsão para que
aplicações cliente adotem o DANE; o valor da latência do processo de autenticação
é aproximado nos três cenários observados; e o nível de conhecimento necessário
para implementar ambos os modelos é o intermediário. Em conclusão, depreende-se
que o modelo baseado em Autoridades Certificadoras não será substituído tão cedo
e o DANE (+ DNSSEC) será adotado aos poucos, provavelmente de maneira a
complementar a segurança fornecida por uma Autoridade Certificadora.

Palavras-chave: Autoridade Certificadora; DANE; Infraestrutura de Chaves Públicas;
DNSSEC; modelo de autenticação.

ABSTRACT

Analysis of authentication models based on
Certification Authorities (PKI) and DANE (DNSSEC)

More and more people use services such as bank accounts, credit cards and
personal information that handle sensitive user data. To protect data through secure
connection, an authentication model based on Certification Authorities is used,
however, vulnerabilities have compromised some of these authorities in last years.
Thus, a new proposal called DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities)
has been developed to solve such security breaches. Hence, the present work
exposes an analysis of authentication models based on Certification Authorities (ICP)
and DANE (DNSSEC). For this, three scenarios have been proposed: the first has
examined Certification Authorities and the second and third scenarios have
investigated DANE – all in an experimental environment. In each scenario, three
parameters have been analyzed: adherence of client applications, authentication
process latency and level of operational knowledge. In addition, strengths and
weaknesses of each model have been identified and guidelines have been
proposed. As a result, it follows that there is no forecast for client applications to
adopt DANE; the latency value of the authentication process is approximated in
three scenarios; and the level of knowledge required to implement both models is
intermediate. In conclusion, it has been found that the model based on
Certification Authorities will not be replaced anytime soon and DANE (+ DNSSEC)
will be adopted gradually, probably to complement the security provided by a
Certification Authority.

Keywords: Certification Authority; DANE; Public Key Infrastructure; DNSSEC;
authentication model.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação

Com o crescente uso da Internet e, consequentemente, de serviços que
utilizam dados sensíveis ao usuário, como contas bancárias, cartões de crédito e
informações pessoais, percebe-se uma maior preocupação com o tratamento
desses dados por administradores de redes e sites da Internet, principalmente no
que diz respeito à segurança.

Conforme Barnes (2012), para aplicações cliente protegerem dados por
meio de uma conexão segura, elas precisam ter certeza de que o servidor ao qual
se conectam realmente corresponde ao domínio que os usuários estão acessando, e
isto se consegue por meio da autenticação de nomes de domínio.

Até os dias atuais, a autenticação de nomes de domínio tem sido realizada
envolvendo-se uma terceira parte, a Autoridade Certificadora (AC), ou Certification
Authority (CA) em inglês. Neste caso, a AC é responsável por atestar que
determinado domínio realmente pertence a uma dada organização por meio da
utilização de certificados digitais X.509 e de uma Infraestrutura de Chaves Públicas
(ICP), também conhecida como PKI (Public Key Infrastructure).

Porém, além do fato de esse modelo de autenticação depender de uma
terceira parte, vulnerabilidades comprometeram algumas dessas autoridades nos
últimos anos, resultando na emissão de certificados falsos que, em combinação com
outros tipos de ataques, possibilitam a interceptação de dados sigilosos do usuário
(SOLTANI, 2013).

Entretanto, foi desenvolvida uma maneira alternativa ou complementar para
esse modelo de autenticação, o protocolo DANE (DNS-Based Authentication of
Named Entities). Por meio do protocolo DANE, o proprietário de um domínio pode
informar a seus clientes qual certificado devem utilizar para o estabelecimento de
uma conexão segura.
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Segundo a RFC 6698, o DANE baseia-se na confiança da infraestrutura de
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) e utiliza um novo tipo de
registro DNS (Domain Name System), denominado TLSA. O registro TLSA é usado
para associar um certificado TLS (Transport Layer Security) ou chave pública com o
nome de domínio onde esse registro é encontrado. Devido à sua flexibilidade, o
DANE pode ser utilizado tanto como uma segurança adicional para o modelo
baseado em ACs quanto como um mecanismo alternativo de autenticação.

Embora

o

modelo

baseado

no

DANE

ainda

apresente

algumas

dependências de implementação e vulnerabilidades residuais, ele é considerado
promissor para a substituição do modelo atual (HUSTON, 2012). Todavia, o modelo
baseado em ACs está bastante difundido e vem apresentando melhorias, o que
pode garantir a sua permanência na autenticação de serviços de rede.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é analisar os modelos de autenticação baseados
em Autoridades Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC) por meio da comparação
dos parâmetros: aderência das aplicações cliente, latência do processo de
autenticação e nível de conhecimento operacional. Adicionalmente, as forças e
fraquezas de cada modelo são identificadas e diretrizes de uso propostas.

1.3

Escopo

Esta dissertação conta com a análise de três cenários distintos. O primeiro
faz a análise do modelo baseado em ACs, o segundo cenário investiga o modelo
baseado em DANE de maneira a complementar a segurança fornecida por uma AC
e o terceiro analisa o modelo baseado em DANE, desta vez com base apenas na
confiança de uma autoridade DNSSEC.

Para cada cenário, três parâmetros são analisados:
 Aderência

das

aplicações

cliente:

avalia

se

aplicações

(navegadores) suportam os modelos de autenticação pesquisados;

cliente
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 Latência do processo de autenticação: analisa o tempo necessário para
cada cenário concluir todo o processo de autenticação;
 Nível de conhecimento operacional: avalia o nível de conhecimento
necessário para a operação de cada cenário proposto.

Ademais, forças e fraquezas são identificadas a fim de avaliar a segurança e
a viabilidade na adoção de cada modelo, e, em seguida, diretrizes de uso são
propostas a fim de auxiliar proprietários e administradores de domínios na
implementação e operação de um determinado cenário.

Os limites desta pesquisa são apresentados a seguir:
 Este trabalho não compreende a análise de tecnologias relacionadas aos
modelos de autenticação tais como certificado digital, chave criptográfica, assinatura
digital, função hash, DNS, entre outras.
 Não são analisados outros modelos de autenticação nesta pesquisa,
como Certificate Transparency, Convergence, Public Key Pinning e Sovereign Keys.
 Diversos protocolos podem utilizar uma conexão segura. Porém, neste
trabalho, o protocolo estudado é o HTTPS, por diversos motivos: a comunicação
segura (TLS) foi inicialmente pensada para este protocolo; a autenticação nos
demais protocolos funciona de modo similar; e o DANE foi inicialmente desenvolvido
para o protocolo HTTPS.


O DTLS (Datagram Transport Layer Security), que é a especificação do

protocolo TLS sobre UDP, não é abordado neste estudo, embora possa ser aplicado
da mesma maneira que o TLS nas tecnologias aqui discutidas.
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1.4

Método de trabalho

De acordo com Gil (2010), uma pesquisa pode ser classificada como
exploratória, descritiva ou explicativa com base em seus objetivos gerais. O trabalho
atual consiste essencialmente em uma pesquisa explicativa, pois aprofunda o
conhecimento na realidade, pois explica a razão e o porquê das coisas.

Ainda segundo o autor, uma pesquisa também pode se enquadrar com base
nos procedimentos técnicos utilizados. Logo, esta dissertação está alicerçada sobre
a pesquisa bibliográfica, que se baseia em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos; e na pesquisa experimental, que
consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis capazes de
influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a
variável produz no objeto.

A Figura 1 apresenta como as atividades foram realizadas visando o
cumprimento dos objetivos e o desenvolvimento deste trabalho:
Figura 1 – Definição do método de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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 Levantamento bibliográfico: abrange o estudo e a análise de livros,
artigos, dissertações e teses em busca de conhecimento técnico/teórico sobre o
tema pesquisado a fim de investigar os aspectos e o funcionamento dos modelos.
 Metodologia da análise: define a metodologia utilizada nesta pesquisa
discutindo-se os cenários e o ambiente do experimento, os parâmetros a serem
observados e o fluxo do experimento para análise.
 Testes e análise dos resultados: contempla a preparação e a
implementação dos cenários propostos, a execução dos testes do experimento
observando-se os parâmetros definidos, e a apresentação e análise dos resultados
obtidos no experimento.
 Forças, fraquezas e diretrizes: compreende a identificação das forças e
fraquezas de cada modelo de autenticação e a proposição de diretrizes de uso dos
cenários apresentados.
1.5

Organização do trabalho

A seção 2, Fundamentação teórica, apresenta os principais conceitos e o
detalhamento técnico relacionados aos modelos de autenticação em estudo.

A seção 3, Revisão bibliográfica, descreve os principais trabalhos
relacionados com o objeto de estudo, apresentando os aspectos e as diferenças
entre os modelos de autenticação. Além disso, essa seção também exibe os pontos
relevantes e o modo como essas obras são utilizadas na presente pesquisa.

A seção 4, Metodologia da análise, apresenta a metodologia utilizada no
trabalho, discutindo sobretudo os cenários do experimento propostos, os parâmetros
de comparação estabelecidos e o fluxo do experimento para análise.

A seção 5, Testes e análise dos resultados, aborda a implementação dos
cenários do experimento, a execução dos testes com base nos parâmetros
definidos, e a análise dos resultados obtidos para cada cenário.
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A seção 6, Forças, fraquezas e diretrizes, expõe as principais forças e
fraquezas de cada modelo de autenticação encontradas e propõe diretrizes para a
implementação e operação dos cenários apresentados.

A seção 7, Considerações finais, apresenta a síntese dos resultados do
trabalho e a contribuição desta obra, e sugere trabalhos futuros para complemento
ou extensão desta pesquisa.

1.6

Terminologia

A fim de tornar este trabalho mais breve, legível e alinhado com a
nomenclatura utilizada na área de estudo, a partir da próxima seção os termos
modelo baseado em ACs e modelo baseado em DANE serão denominados
modelo AC e protocolo DANE, respectivamente.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os principais conceitos e o funcionamento de
cada modelo estudado bem como suas dependências, o que contribui para a
compreensão das seções posteriores.

Discutem-se aqui o TLS (Transport Layer Security), protocolo que provê um
canal seguro de comunicação; a ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas),
infraestrutura que gerencia chaves públicas e certificados digitais; a AC (Autoridade
Certificadora), autoridade responsável pela emissão de certificados; o DNSSEC
(Domain Name System Security Extensions), conjunto de extensões de segurança
para o protocolo DNS; e o DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities),
protocolo utilizado para autenticação de serviços de rede.

2.1

Protocolo TLS

O protocolo TLS provê comunicação segura através da Internet e permite
que aplicações cliente/servidor se comuniquem de forma a evitar espionagem,
adulteração ou falsificação de mensagens, garantindo sobretudo a privacidade e a
integridade de dados (DIERKS e RESCORLA, 2008).

Segundo Grigorik (2013), o TLS é o sucessor do antigo SSL (Secure
Sockets Layer), desenvolvido originalmente pela Netscape em 1992 para a troca
segura de informações entre um servidor Web e um navegador. Com o fim da
Netscape, o IETF (Internet Engineering Task Force) padronizou o TLS com base no
SSL 3.0, tornando-se o padrão atual de segurança para as comunicações.

Na maioria dos casos, a autenticação no protocolo TLS é unilateral, ou seja,
apenas um lado (do servidor) é autenticado, a outra parte permanecendo sem
autenticação. Contudo, é possível que a autenticação de parceiros seja bilateral,
caso o cliente também possua um certificado, ou ainda, totalmente anônima, se
nenhuma das partes se autenticarem.
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O TLS se situa entre as camadas de aplicação e transporte do modelo
TCP/IP, encapsulando protocolos de aplicação como o HTTP (Hypertext Transfer
Protocol), o IMAP (Internet Message Access Protocol) e muitos outros. Ou seja, o
TLS é independente do protocolo da camada de aplicação, pois ao trabalhar com um
protocolo desta camada, o TLS se torna uma variante do protocolo, como no caso
do HTTPS (HTTP Secure), que utiliza a porta padrão 443.

De acordo com a RFC 5246, o TLS é composto de duas camadas, sendo
uma denominada TLS Handshake Protocol, mais próxima da aplicação, e a outra
TLS Record Protocol, mais próxima da camada de transporte, conforme Figura 2.

Figura 2 – Modelo TCP/IP com as camadas do protocolo TLS.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A camada TLS Handshake Protocol tem por finalidade negociar suítes
criptográficas e algoritmos de compressão, autenticar pares da comunicação, e
realizar a troca de chaves necessária para se estabelecer ou retomar sessões
seguras. Essa camada é composta por três protocolos:
 Handshake: negocia informações de sessão entre os pares;
 Change Cipher Spec: troca informações de chaves para a criptografia;
 Alert: indica mudanças de estado da sessão ou condições de erro.
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Já a TLS Record Protocol é responsável por fragmentar, comprimir
(opcionalmente), aplicar um MAC (Message Authentication Code) e criptografar os
dados

enviados,

e

descriptografar,

verificar

a

integridade,

descomprimir

(opcionalmente) e remontar os dados recebidos.

Portanto, antes de iniciar a troca de informações de maneira segura, cliente
e servidor, por meio do TLS Handshake Protocol, devem negociar os parâmetros
para a conexão e realizar a autenticação (conforme Figura 3):
Figura 3 – TLS Handshake Protocol com autenticação do servidor.

Fonte: Adaptado de Ristić (2014).
Legenda: * Mensagem opcional
[ ] Mensagem do protocolo ChangeCipherSpec

1) O cliente envia um conjunto de especificações, tais como versão do
protocolo e suíte criptográfica suportadas, identificação da sessão, entre outros.

2) O servidor seleciona os parâmetros suportados pelo cliente para conexão,
envia o certificado e a cadeia de certificados para autenticação, e, se necessário,
informações adicionais necessárias para a troca de chaves.
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3) O cliente envia as informações necessárias para a troca de chaves e
notifica o servidor indicando que futuras mensagens serão criptografadas utilizandose chaves e algoritmos anteriormente negociados.

4) O servidor, por sua vez, notifica o cliente informando que futuras
mensagens serão criptografadas e encerra o TLS Handshake. Se tudo estiver
correto, a partir deste instante um canal seguro será formado para a troca de dados.

Quando utilizado em uma comunicação por meio do protocolo HTTPS, esse
mecanismo de autenticação permite ao cliente verificar se o servidor acessado é
realmente quem diz ser, com base nas cadeias de confiança (ver seções 2.2 e 2.3).
Isso permite que as aplicações cliente validem os certificados confiando em
entidades terceiras que não o próprio servidor.

2.2

Infraestrutura de Chaves Públicas

A ICP é uma infraestrutura distribuída que trata da distribuição e da gestão
de chaves públicas e certificados digitais, a fim de permitir uma comunicação segura
entre diferentes partes. Uma das razões para o desenvolvimento da ICP foi o
crescimento da Internet e do e-commerce, permitindo que usuários realizem
negócios on-line (SOLTANI, 2013).

Para Buchmann, Karatsiolis e Wiesmaier (2013), a principal tarefa de uma
ICP é fornecer provas de autenticidade para chaves públicas, e isso é conseguido
por meio de certificados. Os certificados transferem a confiança da chave pública de
uma entidade para uma autoridade. Por exemplo, se Aline possui o certificado de
Bruno, confia na autoridade que assinou o certificado e também na chave pública
dessa autoridade, então, a verificação da assinatura do certificado convence Aline
da autenticidade da chave pública de Bruno.

A ICP possui alguns modelos de confiança que variam conforme sua
aplicação, ou seja, para um determinado tipo de comunicação, um determinado
modelo é mais apropriado. Para comunicações que utilizam o HTTPS, como em
transações on-line por meio de páginas de bancos e/ou compras, o modelo de
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confiança utilizado é o hierárquico. Neste modelo, a confiança nas chaves públicas
depende da confiança em uma autoridade única que assina certificados, também
conhecida como âncora de confiança.
Figura 4 – Modelo hierárquico simplificado.

Fonte: Adaptado de Buchmann, Karatsiolis e Wiesmaier (2013).

A Figura 4 mostra de maneira simplificada o modelo hierárquico. As setas
representam os certificados emitidos pela AC, enquanto os retângulos representam
os entes participantes. A AC é a âncora de confiança e possui um certificado auto
assinado para si contendo a chave pública, que é utilizada para verificar as
assinaturas dos certificados emitidos pela AC. Uma vez que os usuários da ICP
confiam na âncora de confiança para assinar certificados, logo eles confiarão na
autenticidade das chaves públicas de Aline, Bruno e Carlos. Ademais, se entidades
fora da ICP confiarem na âncora de confiança e sua chave pública, então elas
também aceitarão as chaves públicas de Aline, Bruno e Carlos como autênticas.

Ainda segundo os autores, no modelo hierárquico a confiança na
autenticidade de uma chave pública é estabelecida por meio de um caminho de
certificação. Tal caminho é uma sequência finita de certificados com a propriedade
de que em todos os certificados, exceto o último, o “indivíduo” é o emissor do
certificado subsequente. O caminho estabelece a confiança na chave pública de
uma entidade se o “indivíduo” no último certificado do caminho for esta entidade e se
o emissor no primeiro certificado for a âncora de confiança.
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Figura 5 – Modelo hierárquico das ACs.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 5 apresenta o modelo hierárquico das ACs. Um usuário somente
estabelecerá a confiança na chave pública de felippedias.com.br se seguir a cadeia
de certificados até chegar a uma AC (raiz) de sua confiança. Assim, a AC (raiz)
certifica a chave pública da AC2 (secundária) e, por fim, a AC2 certifica a chave
pública de felippedias.com.br.

2.2.1

Autoridade Certificadora

No mundo virtual, um certificado digital estabelece uma relação entre uma
identidade e uma chave pública. O certificado é um conjunto de informações digitais
combinadas e assinadas por uma autoridade, uma entidade administrativa que
possui algum nível de confiança por parte de seus usuários e é responsável por
declarar formalmente essa relação e garantir sua existência.

Karamanian, Tenneti e Dessart (2011) afirmam que essa autoridade é
representada pela AC, que é responsável por validar a autenticidade de solicitações
para a emissão de certificados visando garantir que o solicitante é autêntico e possui
autoridade sobre a identidade incluída no certificado.

Por exemplo, se Aline está solicitando um certificado, a AC é responsável
pela validação de que Aline é realmente a solicitante e possui as chaves
correspondentes, e não Bruno. Para atestar que Aline possui a chave privada
associada à chave pública incluída neste certificado, a assinatura digital da AC
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(gerada com sua chave privada) é adicionada ao certificado como prova. À medida
que a AC tem a confiança de outros membros da ICP, verificar a assinatura da AC
no certificado garante sua autenticidade e, portanto, a identidade de seu dono.

De acordo com Soltani (2013), o processo de emissão e utilização de
certificados para a autenticação de serviços de rede (baseados no TLS) inicia-se
com a criação de um par de chaves assimétricas por uma dada entidade.

Em seguida, a entidade solicita à AC a emissão de um certificado para o
serviço que será disponibilizado em seu domínio fornecendo a chave pública gerada
anteriormente. O pedido poderá ser verificado por uma Autoridade Registradora
(AR), que é um componente opcional responsável por cuidar das tarefas
administrativas entre a entidade e a AC, como pode ser visto na Figura 6.
Figura 6 – Processo de emissão e utilização de certificados.

Fonte: Adaptado de Soltani (2013).
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Após a verificação bem-sucedida da identidade da entidade, a AC emite um
certificado contendo a chave pública fornecida pela entidade e assina o certificado
com a chave privada da AC. Então, o proprietário do certificado deverá inseri-lo no
servidor correspondente ao seu domínio, onde visitantes irão solicitá-lo ao acessar
determinado serviço de maneira segura.

Deste modo, antes de iniciar uma comunicação segura, cada visitante irá
verificar o certificado do servidor por meio do certificado da AC (confiável)
cadastrada previamente na aplicação cliente em seu desenvolvimento. Após a
verificação bem-sucedida, o usuário poderá começar a usar a chave pública do
certificado para a troca de uma chave secreta comum criptografada para o restante
da comunicação.

De acordo com Holz (2014), chaves públicas e certificados podem ser
considerados inadequados para uso futuro por meio do processo de revogação.
Existem diversas razões para se revogar uma chave ou um certificado, como, por
exemplo, a necessidade de substituição da chave pública por uma mais nova e mais
segura, ou ainda em decorrência do extravio ou do comprometimento da chave
privada associada a um determinado certificado.

Para se realizar a verificação de revogação de certificados, dois mecanismos
foram desenvolvidos. O primeiro é o CRL (Certificate Revocation Lists), um conjunto
de listas emitidas pelas ACs contendo informações sobre os certificados revogados.
O problema relacionado ao CRL é que essas listas podem ficar extensas, gerando
desperdício de largura de banda e sobrecarga de informações.

O segundo mecanismo é o OCSP (Online Certificate Status Protocol),
protocolo utilizado para a obtenção de informações de revogação por meio de
consultas em tempo real entre cliente e servidor. Assim, ao acessar um serviço
seguro, a aplicação cliente obtém o certificado do servidor acessado e, em seguida,
consulta o servidor OCSP da AC para saber se o certificado obtido foi revogado.

Porém, esse mecanismo possui alguns problemas, tais como a sobrecarga
de servidores OCSP, quando muitas requisições para um mesmo certificado são
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realizadas; a violação da privacidade do usuário, uma vez que a AC pode monitorar
os acessos feitos pelos clientes; e a latência na comunicação, pois a verificação de
revogação é realizada para cada certificado obtido. Deste modo, foi desenvolvido o
OCSP Stapling, um aprimoramento desse protocolo, estabelecendo que as
consultas aos servidores OCSP sejam realizadas diretamente pelos servidores de
aplicação e encaminhadas juntamente com o certificado no início da comunicação
com o cliente, eliminando as consultas entre clientes e servidores OCSP.

2.3

DNSSEC

Descrito essencialmente em três RFCs (4033, 4034 e 4035), o DNSSEC é
um conjunto de extensões de segurança que garante a autenticidade de origem e a
integridade dos dados do DNS. Ou seja, essas extensões fornecem uma maneira
segura de garantir que a entidade é a real autora das informações de DNS e que a
informação foi recebida inalterada. Além disso, o DNSSEC também fornece a
autenticação da inexistência de um nome de domínio (FALL e STEVENS, 2011).

Conforme Lucas (2013), o DNS suporta diversos tipos de Registros de
Recursos (RR) para diferentes serviços. Para garantir a segurança do DNS, o
DNSSEC adiciona novos tipos de RR que contêm informações de criptografia e hash
necessários para executar a validação DNSSEC, criando assim uma cadeia de
confiança capaz de validar qualquer registro.

Registros do mesmo domínio, classe e tipo formam um conjunto
denominado RRSet (Resource Record Set). Os servidores DNS retornam RRSets
inteiros ao responder a consultas de DNS, ou seja, ao consultar felippedias.com.br,
por exemplo, caso exista mais de um registro associado a esse endereço, todos os
registros serão retornados nessa consulta. No DNSSEC, os registros não são
assinados individualmente, isto é, todo o RRSet é assinado.

Os principais registros adicionados ao DNS (DNSSEC) são o DNSKEY, o
DS, o RRSIG e o NSEC/NSEC3, detalhados adiante no Quadro 1.
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Quadro 1 – Principais registros adicionados com o DNSSEC.
Tipo de RR

Descrição

DNSKEY

Armazena as chaves públicas de uma zona utilizadas para a verificação
de assinatura. Pode armazenar uma ZSK1 (Zone Signing Key) ou uma
KSK 2 (Key Signing Key).

DS

Contém um hash da chave KSK da zona filha. Fica armazenada na zona
pai em relação à zona assinada com o objetivo de proteger a delegação.

RRSIG

Armazena a assinatura digital para cada RRSet. A assinatura dos dados
é gerada com a ZSK, exceto o RRSet DNSKEY (assinado com a KSK).

NSEC
NSEC3

Oferece a prova da inexistência de um registro evitando que um indivíduo
mal-intencionado falsifique determinado endereço.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O funcionamento do DNSSEC se dá inicialmente por meio da criação de um
par de chaves assimétricas. Em seguida, a chave privada é utilizada para realizar
um processo denominado assinatura de zona, onde novos tipos de registros são
gerados e adicionados à zona. Um registro DNSKEY é criado com as chaves
públicas para a verificação de assinatura, um NSEC é gerado como prova da
inexistência de registros e um RRSIG é criado para cada RRSet do domínio
contendo sua assinatura digital. Ademais, um hash da chave pública é extraído
visando sua inclusão no registro DS da zona pai.

Quando um servidor DNS recursivo (ou encaminhador) recebe uma consulta
de um cliente de uma zona assinada com DNSSEC, o encaminhador solicita que o
servidor autoritativo também envie registros de DNSSEC e, em seguida, tenta validar
a resposta utilizando esses registros. O principal meio de saber se uma zona suporta
ou não DNSSEC é verificando se a zona possui um registro DNSKEY.

A fim de validar a assinatura de uma DNSKEY, o servidor recursivo precisa
encontrar uma assinatura gerada por uma chave confiável. Desse modo, o servidor
recursivo verifica as zonas superiores até encontrar uma chave confiável na zona

1
2

Chave de curto prazo, usada para assinar registros da zona, exceto a DNSKEY.
Chave de longo prazo, usada para assinar o conjunto de chaves públicas da zona (ZSK).
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raiz (.), a qual é comparada com a chave que vem pré-configurada atualmente nos
servidores DNS. Logo, assim como nas ACs, o DNSSEC também possui uma cadeia
de confiança hierárquica, como mostra a Figura 7.
Figura 7 – Modelo hierárquico do DNSSEC.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para facilitar a compreensão do DNSSEC, suponha que um DNS recursivo
encontre uma assinatura no RRSet da consulta www.felippedias.com.br. A princípio,
por meio da DNSKEY, o servidor irá percorrer a cadeia de confiança em sentido
inverso até chegar à zona raiz (.). Desse modo, a zona raiz possui uma chave
confiável que valida a chave em br, que, por sua vez, valida a chave em com.br, que
valida a chave em felippedias.com.br, que, finalmente, valida a assinatura de
www.felippedias.com.br. Este processo é exemplificado na Figura 8.

Se em qualquer um dos elos da cadeia de confiança a resposta de validação
falhar, a resposta será descartada e o servidor recursivo irá responder ao cliente que
determinado host não existe.

Além dos novos tipos de RRs já mencionados, o DNSSEC possui um
registro denominado TLSA, que permite que administradores de domínios
especifiquem quais chaves podem ser utilizadas nos servidores TLS desses
domínios, mecanismo conhecido como DANE (HOFFMAN e SCHLYTER, 2012).
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Figura 8 – Processo de consulta DNS com DNSSEC.

Fonte: Adaptado de Nic.br (2012).

2.3.1

Protocolo DANE

Um grupo do IETF denominado DANE desenvolveu um novo tipo de registro
DNS para associar certificados, isto é, o proprietário do domínio pode especificar
qual certificado deve ser utilizado para conectar os usuários ao seu servidor de
forma segura. Assim, o protocolo DANE pode ser usado tanto como uma verificação
para o modelo AC, limitando qual AC pode atestar um domínio, quanto como uma
alternativa baseada na confiança de uma autoridade DNSSEC (BARNES, 2012).
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Lucas (2013) reitera que o DNSSEC oferece uma maneira de validar
certificados por meio do DANE da mesma forma que o ICP o faz por meio de uma
AC. Isso é possível ao se publicar o hash do certificado ou a chave pública do
servidor TLS no registro TLSA do DNS de um determinado domínio, utilizando-se a
infraestrutura do DNSSEC para armazenar e assinar as chaves e os certificados.

Por meio da utilização do protocolo DANE, quando uma página segura é
acessada, inicialmente, verifica-se a existência de um registro TLSA no servidor
DNS para o FQDN e a porta solicitados. Em seguida, o certificado armazenado no
servidor HTTPS é obtido e comparado ao registro TLSA. Se os valores combinarem,
o navegador trata o certificado como verdadeiro e um canal seguro para a troca de
informações é estabelecido, como ilustra a Figura 9.
Figura 9 – Funcionamento do DANE com o protocolo HTTPS.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Portanto, mesmo que o certificado do site seja auto assinado pelo
proprietário do domínio, nenhum alerta de risco à segurança será exibido ao usuário,
ou seja, o proprietário passa a ter todo o controle de quais certificados serão válidos.
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O DANE assume que a organização que controla o DNS para uma zona
também controla o servidor, ou seja, ele não depende de uma terceira parte
confiável. Além disso, o DANE pode ser usado para certificados baseados em AC, e
um registro TLSA pode proibir o uso de um certificado auto assinado, combinando a
utilização dos dois modelos de autenticação (AC e DANE).

Conforme Lucas (2013), o registro TLSA é composto por quatro campos de
configuração (entre parênteses) e pode ser representado da seguinte maneira:
_port._protocol.hostname IN TLSA ( usage selector matching certificate ). Onde:

_port: especifica a porta de comunicação a ser utilizada;
_protocol: define o protocolo de comunicação do TCP/IP;
hostname: define o FQDN que está utilizando o certificado.

Por meio do campo usage, pode-se especificar a associação que será
utilizada para a comparação do certificado apresentado no TLS Handshake. A RFC
6394, que define os casos de uso e requisitos para o DANE, bem como a RFC 6698,
que especifica o funcionamento do TLSA, descrevem o funcionamento desse
campo, como apresenta o Quadro 2.
Quadro 2 – Opções de configuração do campo usage do TLSA.
Opção

Descrição

0 ou PKIX-TA
(CA constraints)

Os clientes devem aceitar apenas certificados
emitidos por uma AC específica.

1 ou PKIX-EE
(Service certificate constraints)

Os clientes devem aceitar somente um certificado
específico de uma AC específica.

2 ou DANE-TA
(Trust anchor assertion)

Os clientes devem aceitar um certificado emitido
por outra âncora de confiança definida pelo dono
do domínio, mas que não faz parte da confiança
dos usuários, como uma AC própria.

3 ou DANE-EE
(Domain-issued certificates)

Os clientes devem aceitar um certificado auto
assinado pelo próprio domínio, sem precisar
envolver uma AC pública.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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De acordo com a RFC 6698, o campo selector especifica que parte do
certificado TLS do servidor será comparada, como apresenta o Quadro 3.
Quadro 3 – Opções de configuração do campo selector do TLSA.
Opção

Descrição

0 ou CERT
(Full certificate)

O certificado completo será comparado com o servidor.

1 ou SPKI
(SubjectPublicKeyInfo)

Somente um resumo da chave pública será comparado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda segundo a RFC 6698, o campo matching especifica como a
associação do certificado será apresentada, como mostra o Quadro 4.
Quadro 4 – Opções de configuração do campo matching do TLSA.
Opção

Descrição

0 ou FULL

Corresponde exatamente com o conteúdo.

1 ou SHA2-256

Um hash de 256 bits é utilizado no conteúdo.

2 ou SHA2-512

Um hash de 512 bits é utilizado no conteúdo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Finalmente, o campo certificate for association contém os bytes a serem
comparados, fornecidos pelo proprietário do domínio. Esses dados podem fazer
referência tanto ao certificado completo como ao seu SubjectPublicKeyInfo.

Até a definição da RFC 6698, somente números podiam ser usados para
representar as opções nos campos do TLSA, contudo, esses números geravam
certa confusão quando o TLSA era discutido. Por isso, a RFC 7218 foi definida
visando à especificação de siglas descritivas, já citadas neste trabalho.
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Exemplos de registros TLSA podem ser vistos a seguir:
 _443._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA ( 0 0 1 a1d69... ): registro
associado ao certificado da AC utilizando um hash SHA2-256.
 _443._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA ( 1 1 2 a10c3... ): registro
associado ao resumo da chave pública do certificado da entidade emitido por uma
AC utilizando um hash SHA2-512.
 _443._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA ( 3 0 1 a112b... ): registro
associado ao certificado auto assinado da entidade utilizando um hash SHA2-256.
 _443._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA ( 3 1 2 a8177... ): registro
associado ao resumo da chave pública do certificado auto assinado da entidade
utilizando um hash SHA2-512.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Descrevem-se nesta seção os trabalhos relacionados, bem como a análise
de cada um, apresentando suas relações com a presente pesquisa. Entre as obras
pesquisadas destacam-se as de Grant (2012), Soltani (2013) e Holz (2014),
que exploram melhor os dois modelos de autenticação analisados e fazem uma
avaliação de cada um deles.

Para cada assunto abordado foi elaborado um resumo com os tópicos mais
pertinentes de cada obra, seguido de comentários sobre os pontos relevantes e os
aspectos que fundamentam esta dissertação.

3.1

Modelos de autenticação

De acordo com Grant (2012), Soltani (2013) e Holz (2014), ataques recentes
contra as ACs levaram ao questionamento quanto ao grau de confiabilidade do
modelo de autenticação atual. As fragilidades de segurança encontradas resultaram
na emissão de certificados falsos de domínios conhecidos, comprometendo a
segurança e a privacidade de seus usuários.

Desse modo, alternativas para a melhoria ou a completa substituição do
modelo atual vêm sendo desenvolvidas, cada qual com suas vantagens e
desvantagens.

Podem-se

citar

como

alternativas

os

modelos

Certificate

Transparency, Convergence, Public Key Pinning, Sovereign Keys, entre outros.

Nesta dissertação são analisados os modelos de autenticação baseados em
Autoridades Certificadoras, por ser o modelo mais adotado atualmente; e DANE,
em vista do aumento na adoção deste mecanismo, e pelo fato de ser considerado
um modelo promissor por parte da literatura pesquisada, como os trabalhos de
Lucas (2013) e Soltani (2013).
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3.1.1

Modelo AC

O comprometimento de uma AC possibilita a geração de certificados em
nome de qualquer pessoa ou entidade de modo que seja confiável em toda a
Internet. Na ICP, todas as ACs são tratadas da mesma maneira, ou seja, seria como
dizer que essas autoridades, seus registros e certificados são todos igualmente
confiáveis. Entretanto, Grant (2012) adverte que algumas dessas autoridades podem
ser mais confiáveis do que outras por possuírem sistemas e processos mais
seguros, o que permite que invasores explorem as vulnerabilidades do “elo mais
fraco”, comprometendo toda a infraestrutura da ICP.

Grant (2012) faz uma análise superficial do modelo AC, seu foco principal é
investigar as alternativas a esse modelo com o objetivo de auxiliar na prevenção e
detecção de ataques MITM (Man-in-the-Middle) e melhorar a infraestrutura de
confiança, avaliando a eficiência, segurança e praticidade de cada modelo. Para
tanto, a autora define métricas associadas a um conjunto de parâmetros a fim de
classificar cada alternativa estudada, apresentando suas vantagens e desvantagens.

Segundo a autora, o modelo mais seguro e escalável ainda é o AC, pois
qualquer outro modelo adicionará barreiras e/ou degradará a infraestrutura atual.
Seu estudo considera que qualquer alteração na atual infraestrutura, alterações no
lado do usuário ou em sistemas legados, ou ainda uma infraestrutura centralizada,
deixa de ser uma opção viável para a substituição desse modelo.

Apesar de o artigo avaliar o modelo AC como o melhor entre os analisados,
a pesquisa restringe certos pontos que podem ser favoráveis em alguns aspectos,
como a centralização da infraestrutura, que pode ser considerada como um
elemento para o melhor controle e administração do sistema.

A autora ainda reitera a importância da busca pelo fortalecimento do modelo
atual e aponta iniciativas realizadas pelo CA/Browser Forum, que identifica pontos
específicos de melhoria visando atualizar e proteger o modelo atual. As iniciativas
mencionadas foram examinadas e inseridas na análise deste trabalho a fim de
identificar os pontos fortes que cada modelo possui.
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Já Soltani (2013) tem por objetivo analisar propostas para a melhoria da
infraestrutura atual, diminuindo ou eliminando os riscos de segurança no caso de
comprometimento de uma AC, apontando fragilidades do modelo AC, como as
apresentadas a seguir:
 Relatórios de auditoria: quem contrata a empresa para a realização da
auditoria é a própria AC, ou seja, os relatórios emitidos por essa empresa são
passíveis de adulteração. As auditorias são realizadas para garantir o nível de
segurança que uma AC possui, visando à melhoria de requisitos caso estes não
estejam em conformidade. Uma solução para melhorar essa fraqueza seria a
publicação dos relatórios de auditoria, contudo, se a auditoria for mal realizada, ou
estiver incompleta, tal circunstância poderia resultar em má reputação para a AC.
 Processos automáticos: apesar de agilizarem a emissão de um
certificado, tais processos acabam se tornando muito previsíveis, e, em razão
desses processos serem disponibilizados de maneira on-line, facilita-se a ação de
invasores por meio da Internet.
 Âncoras de confiança: a maioria dos usuários não altera configurações de
aplicações cliente, sendo quase que obrigados a confiarem em todas as âncoras de
confiança (ACs raiz) nelas cadastradas. Se um usuário possuir uma aplicação
desatualizada e um certificado for revogado, é possível que essa aplicação ainda
acredite na veracidade do certificado, resultando em uma falha de segurança.
 Confiança em ACs: quase qualquer governo ou organização pode criar ou
comprar uma AC, ou uma AC intermediária, e esta passará a ser confiável por
qualquer aplicação, ou seja, não é possível garantir a confiabilidade de uma
autoridade, haja vista que ela pode estar vinculada a uma entidade questionável.
 Elo mais fraco: qualquer autoridade pode emitir certificados para qualquer
entidade, logo, com o aumento do número de autoridades, sempre haverá alguma
AC com políticas e processos menos seguros, que sofrerá ataques bem-sucedidos.
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 Concorrência entre ACs: ao competirem entre si, as ACs podem deixar de
executar processos e verificar identidades de maneira adequada com o objetivo de
reduzir o custo do serviço, o que resulta em fragilidades no sistema.

Holz (2014), por sua vez, traça diversos objetivos relacionados ao modelo
AC, entre eles estão identificar fraquezas, pesquisar incidentes ocorridos, avaliar a
implementação e analisar as alternativas ao modelo. Igualmente Soltani (2013), o
autor aponta algumas fraquezas desse modelo:
 Verificação de identidade: certificados mais simples utilizados para a
validação de domínios ainda contam com um processo de verificação inseguro do
ponto de vista tecnológico, apesar das ações realizadas pelo CA/Browser Forum
para a melhoria do modelo AC, que estabelecem tipos diferentes de certificado.
 Elo mais fraco: a segurança de toda a infraestrutura de ACs é
determinada pela AC mais vulnerável. Por meio da pesquisa de um navegador, o
autor verificou o crescimento das âncoras de confiança nesse tipo de aplicativo, que
nos dias atuais ultrapassa 140 certificados raiz. O estudo mostra que a proliferação
de ACs continuou ao longo da última década e não há sinal de que vá parar, pelo
menos a médio prazo, como mostra a Figura 10.
Figura 10 – Crescimento das âncoras de confiança no Mozilla Firefox.

Fonte: Holz (2014).
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 Confiança e responsabilidade: por mais que os usuários confiem nas
diversas ACs existentes, não existe qualquer garantia de que essas autoridades
serão responsabilizadas caso alguma falha de segurança ocorra e comprometa
dados sensíveis, exceto quando certificados de validação estendida (EV SSL) são
utilizados, e, ainda assim, esses certificados garantem apenas o pagamento de uma
indenização pré-fixada caso algum incidente prejudique os clientes.

As fraquezas expostas pelos autores foram analisadas e darão subsídio a
esta dissertação no desenvolvimento da análise experimental, na identificação de
forças e fraquezas, e na proposição de diretrizes de uso.

3.1.2

Protocolo DANE

O protocolo DANE utiliza a infraestrutura DNS para associar certificados a
nomes de domínio. Por meio dos parâmetros avaliados em seu estudo, Grant (2012)
faz algumas considerações a respeito da utilização do DANE, a saber:
 A raiz do DNSSEC será o centro da confiança nesse modelo, o que levará
a um ponto único de falha, podendo comprometer todo o sistema.
 Latência poderá ser adicionada ao processo de conexão do TLS, já que a
cadeia de certificados deve ser verificada utilizando-se as assinaturas do DNSSEC e
a âncora de confiança identificada.
 Administradores de domínios terão responsabilidades adicionais, uma vez
que deverão publicar informações acerca das âncoras de confiança, assim como
identificar certificados revogados ou comprometidos, o que pode gerar certa
resistência por parte dos administradores.
 As informações transmitidas entre cliente e servidor estarão seguras, ou
seja, a integridade das informações será garantida por meio do DNSSEC.
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 A criação de novas regras de segurança e a reestruturação das atuais
políticas na administração de domínios serão necessárias onde houver a
terceirização desse serviço.
 Por meio da cadeia de confiança do DNSSEC, a identificação de
certificados falsos será mais rápida e fácil do que no modelo AC.
 Administradores de domínios poderão escolher quais ACs estão aptas
para a emissão de certificados para seus domínios, podendo revogá-los quando
quiserem. Porém, os usuários deverão confiar tanto nas ACs quanto nos
administradores de domínios.
 Mudanças significativas deverão ser realizadas tanto no lado do cliente
como no lado do servidor com a implementação do DANE/DNSSEC.
 Servidores e/ou clientes utilizando somente DNS, sem implementação do
DNSSEC, serão impactados no que se refere à segurança em razão de o protocolo
DANE ser totalmente dependente do DNSSEC.

Na maioria das observações e na classificação dos modelos avaliados em
sua obra, a autora considera o DANE como uma solução pouco viável para a
substituição da atual infraestrutura devido à necessidade de mudanças significativas
e da quebra de paradigmas que a implementação deste protocolo implica.

Entretanto, estes paradigmas vêm sendo quebrados e algumas das
mudanças já estão em fase adiantada em decorrência da ampla adoção do
DNSSEC 3, como pode ser visto na Figura 11.

3

Conforme ICANN (2014), já foram assinados 609 de 782 TLDs na Raiz.
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Figura 11 – Implementação do DNSSEC (ccTLD) em dez. 2014.

Fonte: Internet Society (2014).

Soltani (2013) também faz diversas observações em relação ao protocolo
DANE, dividindo sua análise em três categorias: segurança, usabilidade e custo,
cada qual possuindo aspectos distintos. As considerações mais relevantes feitas
pela autora são listadas a seguir, suprimindo-se as que já foram citadas no
trabalho de Grant (2012):
 Ao comprometer uma autoridade DNSSEC, o risco ficará restrito a um
determinado domínio, não impactando diversos domínios como no modelo AC.
 Não será necessário alterar a infraestrutura atual ao se implementar o
protocolo DANE, ou seja, o modelo AC continuará funcionando e intacto. Além disso,
os dois modelos poderão operar em conjunto.
 As ACs sofrerão grandes perdas de faturamento caso as entidades
passem a adotar o DANE utilizando certificados auto assinados.
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 Devido à confiança centralizada no DNSSEC, a ICANN, empresa
responsável pela coordenação do sistema de nomes da Internet, terá maior controle
sobre essa infraestrutura, podendo influenciar o modo como ela opera visando
benefício próprio.
 A implementação do DANE requer pequenas mudanças depois que o
DNSSEC estiver completamente implementado, porém, a manutenção e as
alterações necessárias do DNSSEC possuem alto custo monetário.
 O protocolo DANE deverá ser utilizado como um sistema de suporte ao
modelo AC, autorizando certificados válidos em combinação com registros TLSA
também válidos, assim, invasores terão de comprometer tanto a AC como os
administradores de domínios. Caso o DANE seja adotado como solução única, um
ponto único de falha será criado e os administradores serão novos alvos de ataques.
 A capacitação de administradores de domínios deverá ser realizada tendo
em vista a manutenção dos servidores. Caberá aos administradores gerenciar as
chaves criptográficas e manter os registros TLSA atualizados.

Holz (2014) reitera as considerações feitas a respeito do DANE:
 Pode ser implementado de forma gradual, com baixo custo e não requer
alterações ao protocolo TLS, apesar de exigir mudanças de implementação para
suportar consultas e verificação de registros DNS.
 Sua segurança dependerá de com quem o cliente fará as consultas
de DNS, pois os sistemas operacionais atuais não possuem validação recursiva de
DNS, e, portanto, as consultas deverão ser realizadas por meio de um resolvedor.
Desse modo, nem a consulta e nem a resposta estarão protegidas contra ataques.
Uma alternativa para resolver este problema seria o uso de canais seguros entre o
cliente e o servidor por meio de métodos como o TSIG (Transaction Signature).
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 Incidentes podem ser descobertos mais facilmente com uma infraestrutura
de monitoramento que verifica alterações nos registros de DNS, bem como
mudanças nos certificados do servidor.
 Os registros TLSA precisam ser cuidadosamente sincronizados com o
certificado do domínio, principalmente quando os valores de hash do certificado
estão armazenados no registro. Nesta situação, ao alterar o certificado de um
domínio, os registros TLSA deverão ser alterados ao mesmo tempo, caso contrário,
o domínio poderá ficar inacessível por um determinado período.
 O DANE não é uma solução que pode ser adotada imediatamente em
larga escala em virtude da lentidão na implementação do DNSSEC.
 Devido à forte dependência que o protocolo DANE apresenta em relação
ao DNSSEC, convém que as organizações atribuam as responsabilidades do DNS e
do TLS a apenas uma equipe técnica, com as etapas de implementação bem
definidas a fim de minimizar possíveis erros.

Soltani (2013) e Holz (2014) fazem uma análise qualitativa do protocolo
DANE. Portanto, suas observações serão confrontadas com a análise dos
resultados obtidos no experimento e, posteriormente, utilizadas na identificação de
forças e fraquezas e na proposição de diretrizes de uso desta dissertação.

3.2

Síntese da pesquisa

Os autores pesquisados fazem uma análise de diversas alternativas com o
intuito de minimizar/solucionar as falhas de segurança conhecidas no modelo AC.
Porém, em virtude da abordagem de diversos modelos, bem como de diversos
parâmetros, seus estudos possuem caráter mais conceitual.

No que diz respeito ao modelo AC, Grant (2012) faz menção a alguns de
seus problemas, porém não aprofunda sua análise neste modelo. Soltani (2013)
aponta algumas fragilidades existentes na infraestrutura atual, mas não menciona
nenhuma iniciativa que procure melhorá-la, nem faz uma análise experimental.
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Holz (2014), por sua vez, desenvolve um experimento, porém examinando a
implementação e o uso deste modelo na Internet, focando em fragilidades de
segurança e qualidade de certificação, diferente desta dissertação.

As bibliografias pesquisadas fazem diversas considerações sobre o
protocolo DANE, apresentando suas características assim como seus pontos fortes
e fracos em relação ao modelo AC, entretanto, nenhum dos trabalhos realiza uma
análise experimental, como ocorre nesta pesquisa.

Uma das observações feitas pelos autores é que mudanças significativas
deverão ser realizadas tanto no lado cliente como no servidor para a implementação
do protocolo DANE. Desse modo, esta dissertação irá avaliar se as aplicações do
lado cliente (navegadores) suportam os modelos de autenticação pesquisados.

Os trabalhos relacionados também apontam que latência poderá ser
adicionada ao processo de autenticação no protocolo DANE, tal constatação é feita
por meio do estudo conceitual das tecnologias. Portanto, o presente trabalho irá
analisar e comparar a questão da latência nos dois modelos de autenticação por
meio de um experimento.

Os autores pesquisados ainda afirmam que o protocolo DANE traz maior
responsabilidade aos administradores de domínios, uma vez que terão o dever de
manter as chaves criptográficas, os certificados e os registros TLSA atualizados e
em funcionamento. Logo, os procedimentos e o nível de conhecimento necessários
para a operação dos modelos estudados serão observados e comparados.

Grande parte das considerações feitas pelos autores será utilizada na
identificação de forças e fraquezas desta pesquisa. Adicionalmente, diretrizes de uso
para cada cenário serão propostas, algo não realizado pelas demais obras.

O comparativo dos trabalhos relacionados com os tópicos abordados por
cada autor, posicionando a presente pesquisa em relação às demais obras, pode ser
encontrado no Quadro 5.
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Quadro 5 – Comparativo dos trabalhos relacionados.
Trabalhos relacionados
Grant (2012)

Soltani (2013)

Holz (2014)

Este trabalho

AC

Não

Sim

Sim

Sim

DANE

Não

Não

Não

Sim

AC

Não

Não

Sim

Sim

DANE

Não

Não

Não

Sim

AC

Não

Parcial

Sim

Sim

DANE

Sim

Sim

Sim

Sim

Proposição de diretrizes

Não

Não

Não

Sim

Análise de diversos modelos

Sim

Sim

Sim

Não

Tópicos trabalhados

Detalhamento e
funcionamento

Análise
experimental

Identificação de
forças e fraquezas

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4

METODOLOGIA DA ANÁLISE

Nesta seção, a metodologia da análise é apresentada, discutindo-se os
cenários do experimento propostos, os parâmetros de comparação definidos e o
fluxo do experimento estabelecido. Adicionalmente, as forças e fraquezas de cada
modelo foram identificadas e diretrizes de uso propostas.

A metodologia sugerida nessa pesquisa foi adaptada da obra de Jain (1991)
e consiste essencialmente de seis etapas, conforme apresentadas a seguir.

1 – Definir os cenários do experimento;
2 – Selecionar os parâmetros de comparação;
3 – Projetar o fluxo do experimento para análise;
4 – Interpretar e analisar os resultados obtidos;
5 – Identificar forças e fraquezas dos modelos;
6 – Propor diretrizes de uso para cada cenário.

4.1

Cenários do experimento

Nesta pesquisa, três cenários distintos foram propostos tendo por objetivo
analisar o funcionamento e as características dos modelos de autenticação, sendo
que o primeiro cenário abordou o modelo AC e os dois restantes, o protocolo DANE,
como apresenta o Quadro 6.
Quadro 6 – Cenários propostos para o experimento.
Cenário

Descrição

A (AC)

Analisa o modelo baseado em ACs.

B (DANE: PKIX-TA)

Investiga o modelo baseado em DANE de maneira a
complementar a segurança fornecida por uma AC.

C (DANE: DANE-EE)

Analisa o modelo baseado em DANE, porém com base
apenas na confiança de uma autoridade DNSSEC.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O protocolo DANE é capaz de especificar o tipo de associação que será
utilizado para a comparação do certificado apresentado no TLS Handshake, como
visto na subseção 2.3.1. Ao todo, quatro opções estão disponíveis, contudo, apenas
duas foram analisadas neste trabalho, PKIX-TA e DANE-EE, conforme Figura 12.
Figura 12 – Opções de utilização do protocolo DANE.

Fonte: Adaptado de Barnes (2012).

Os cenários propostos para o experimento utilizaram dois servidores DNS
autoritativos, um servidor HTTPS, um roteador, um servidor DNS recursivo e um
cliente, como mostra a topologia da Figura 13.
Figura 13 – Topologia utilizada no experimento.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A infraestrutura do experimento foi implementada de modo que os cenários
pudessem ser utilizados de forma conjunta. Assim, três portas de comunicação
foram configuradas no servidor HTTPS para cada cenário, sendo que as portas
4431, 4432 e 4433 foram destinadas aos cenários A, B e C, respectivamente.

Adicionalmente, nos servidores DNS autoritativos foram incluídos todos os
registros necessários para o funcionamento dos três cenários. Sendo assim, os
componentes de hardware e software foram compartilhados, vide Quadro 7.

Quadro 7 – Componentes utilizados no experimento.
Componente

Hardware

Software

Função

Servidor DNS
autoritativo (prim.)

Google Cloud Platform
Instância: n1-standard-1
2.7 GCEU | 3.7GB RAM

SO Debian 7.8
DNS Bind 9.9

Responder consultas
de DNS autoritativas.

Servidor DNS
autoritativo (secund.)

Google Cloud Platform
Instância: n1-standard-1
2.7 GCEU | 3.7GB RAM

SO Debian 7.8
DNS Bind 9.9

Responder consultas
de DNS autoritativas.

Servidor HTTPS

Google Cloud Platform
Instância: n1-standard-1
2.7 GCEU | 3.7GB RAM

SO Debian 7.8
Web Apache 2.4
Hash-slinger 2.5

Disponibilizar as
páginas HTTPS e gerar
os registros TLSA.

Roteador

D-Link DMG-6661
4x LAN / 1x WAN

–––––

Conectar dispositivos
e disponibilizar acesso
à Internet.

Servidor DNS
recursivo

Dell PowerEdge T110 II
Intel Xeon E3 (3.1GHz)
8GB de RAM

SO Debian 7.8
DNS Bind 9.9
DNSUtils 9.9

Responder consultas
de DNS do cliente.

Notebook Dell Inspiron
Intel Core i7 (2GHz)
8GB RAM

SO Windows 8.1
Wireshark 1.12
Chrome 42.0
Firefox 37.0
Internet Explorer 11
TLSA Validator 2.2

Analisar a autenticação
das páginas HTTPS.

Cliente

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A GoDaddy foi a empresa utilizada para a emissão do certificado para o
servidor HTTPS, e a Google para a alocação dos servidores na nuvem, pois são
empresas de grande porte e com vasta experiência no mercado. Para a conexão
com a Internet, um link de fibra ótica de 100Mb de velocidade foi utilizado.

4.2

Parâmetros de comparação

Por meio da revisão bibliográfica, pode-se notar que os autores fazem
diversas considerações a respeito dos modelos de autenticação investigados nesta
dissertação. Desse modo, foram observadas características que pudessem ser
analisadas de maneira experimental a fim de evidenciar o estudo realizado pelos
autores, assim como apontar diferentes aspectos de cada modelo.

Logo, as características mais relevantes encontradas foram analisadas por
meio dos parâmetros: aderência das aplicações cliente, latência do processo de
autenticação e nível de conhecimento operacional.

Do mesmo modo que Guimarães (2006), esta dissertação trabalha com
alguns parâmetros representativos por meio de métricas quantitativas e qualitativas.
A métrica quantitativa analisa valores mensuráveis e a qualitativa analisa fatores que
satisfazem a determinados requisitos dependentes da percepção humana, podendo
ou não ser mensurados. Embora diferentes, as duas métricas podem ser
combinadas a fim de se obterem avaliações consistentes sobre o objeto da análise.

4.2.1

Aderência das aplicações cliente

O objetivo deste parâmetro é avaliar se as aplicações cliente (navegadores)
suportam os modelos de autenticação pesquisados.

Os navegadores foram testados a fim de verificar se possuíam os recursos
necessários para a autenticação de cada cenário. O significado dos valores que este
parâmetro assume para cada cenário/navegador é apresentado no Quadro 8.
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Quadro 8 – Valores referentes à aderência das aplicações cliente.
Valor

Descrição

Sim

O navegador suporta a autenticação no cenário analisado.

Parcial

O navegador suporta a autenticação, mas com complemento adicional.

Não

O navegador não suporta a autenticação no cenário analisado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os navegadores escolhidos para a realização dessa análise foram:
Chrome, Internet Explorer e Firefox; pois são considerados atualmente os
navegadores mais utilizados no mundo, como mostra a Figura 14.
Figura 14 – Navegadores mais utilizados no mundo em jan. 2015.

Fonte: StatCounter (2015).

Algumas perguntas foram propostas com o objetivo de melhor avaliar os
navegadores em relação aos modelos de autenticação, a saber:
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 Os navegadores exibem com clareza a segurança das páginas?
 Há complemento disponível para que a aplicação suporte o modelo?
 Existe desenvolvimento das aplicações para a aderência ao modelo?

4.2.2

Latência do processo de autenticação

Conforme Grigorik (2013), latência é o tempo que uma mensagem ou pacote
de dados leva para ser transmitido de sua origem até o seu destino. O objetivo
desse parâmetro é avaliar a latência que existe durante o processo de autenticação
quando um cliente acessa uma página segura.

Nesta pesquisa, considerou-se como processo de autenticação toda
comunicação necessária para realizar a autenticação entre cliente e servidor até
que um canal seguro TLS fosse estabelecido. Portanto, a análise da latência
foi realizada a partir da solicitação do nome de domínio da página até seu
recebimento completo.

Em razão de essa análise considerar os pacotes de DNS, pois os cenários B
e C dependem destes pacotes para realizar a autenticação das páginas, o
experimento considerou o DNS recursivo com e sem cache a fim de verificar o
impacto do cache na autenticação dos pares de comunicação.

A determinação do tamanho de uma amostra é importante, pois grandes
amostras desperdiçam tempo e recursos, porém, amostras muito pequenas podem
levar a resultados não confiáveis. Logo, a quantidade de amostras necessárias para
a análise da latência foi estabelecida a partir da fórmula proposta por Jain (1991),
onde a confiabilidade dos resultados e a margem de erro são relacionadas com a
quantidade de amostras a serem coletadas:

100𝑧𝑠 2
𝑛=�
�
𝑟𝑥
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Sendo:

n = quantidade de amostras;
z = grau de confiança (1,96 = valor padrão para confiabilidade de 95%);
s = desvio padrão dos resultados;
r = margem de erro (5% = valor considerado neste trabalho);

𝑥 = valor médio das amostras de referência.

Para cada cenário, dez coletas foram obtidas a fim de se obter o número
mínimo necessário de amostras para a execução do experimento. Por meio da
fórmula apresentada, o maior número obtido entre todos os cenários foi dezenove
(amostras necessárias).

As amostras do processo de autenticação foram coletadas e inseridas em
uma tabela. Em seguida, obteve-se a média dessas amostras com o intuito de
auxiliar na comparação entre os cenários, como apresenta a Tabela 1.
Tabela 1 – Modelo com a média das amostras obtidas no experimento.
DNS recursivo

Latência (ms)

Desvio (ms)

Tamanho (bytes)

Pacotes

Com cache
Sem cache
Fonte: Elaborado pelo autor.

A fim de auxiliar na análise dos dados bem como na comparação entre os
modelos, as seguintes questões foram desenvolvidas:
 Qual o tempo para que a autenticação seja concluída (com/sem cache)?
 Qual o tamanho total dos pacotes trafegados durante a autenticação?
 Qual a quantidade de pacotes trocados durante a autenticação?
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4.2.3

Nível de conhecimento operacional

Este parâmetro tem por objetivo verificar o nível de conhecimento necessário
para a implementação e a manutenção de cada cenário proposto, por meio dos
procedimentos a serem executados, de ordem técnica ou não, e da complexidade
que cada um possui.

Por meio da implementação e dos testes realizados no experimento, os
procedimentos executados em cada cenário foram distinguidos e um nível de
conhecimento foi sugerido para cada procedimento, conforme sua complexidade de
execução, como mostra o Quadro 9.
Quadro 9 – Valores referentes ao nível de conhecimento operacional.
Valor

Descrição

Avançado

Necessário conhecimento avançado das tecnologias envolvidas
(equivalente às certificações LPIC-3 e MCSE).

Intermediário

Necessário conhecimento intermediário das tecnologias envolvidas
(equivalente às certificações LPIC-2 e MCSA).

Básico

Necessário conhecimento básico das tecnologias envolvidas
(equivalente às certificações LPIC-1 e MTA).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a análise dos procedimentos e a atribuição de um valor para cada um,
o maior valor obtido foi considerado o nível de conhecimento operacional necessário
para a implementação e a manutenção de cada cenário.

Os processos iniciais de implementação do DNSSEC e do HTTPS não foram
incluídos nesta análise, pois são comuns a todos os cenários observados e porque
muitos sites já trabalham com essas tecnologias.

Tal como nos parâmetros anteriores, perguntas foram elaboradas com o
intuito de nortear o experimento e a análise deste parâmetro:
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 Quais são os procedimentos a serem executados?
 Quais conhecimentos são necessários em cada procedimento?
 Qual é o nível de conhecimento necessário em cada procedimento?

4.3

Fluxo do experimento

Para se atingir o objetivo do trabalho, uma sequência lógica com os estágios
do experimento a serem executados foi proposta, como mostra a Figura 15.
Figura 15 – Definição do fluxo do experimento para análise.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a implementação do ambiente experimental, inicialmente, as
aplicações cliente foram analisadas a fim de verificar a aderência destas aplicações
aos modelos de autenticação. Em seguida, um navegador foi selecionado e os
testes para medição da latência do processo de autenticação foram executados em
cada cenário. Posteriormente, com base na implementação e execução dos testes,
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os procedimentos operacionais foram identificados e o nível de conhecimento
necessário para a operação de cada cenário foi estabelecido.

Os dados obtidos durante a execução do experimento foram utilizados na
análise dos resultados desta dissertação. Adicionalmente, forças e fraquezas foram
identificadas com o intuito de avaliar a segurança e a viabilidade para a adoção de
um determinado modelo, e diretrizes de uso foram propostas a fim de apresentar
boas práticas para a operação dos cenários pesquisados.
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5

TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta a execução do experimento em conjunto com a
análise dos resultados. Primeiramente, o ambiente do experimento foi implementado
e a aderência das aplicações cliente aos modelos de autenticação foi avaliada. Em
seguida, o tempo necessário para cada cenário concluir o processo de autenticação
é mensurado. E, finalmente, o nível de conhecimento necessário para a operação de
cada cenário é estabelecido.

No intuito de avaliar os parâmetros comparativos estabelecidos na seção
anterior, o ambiente experimental foi implementado como mostra o Apêndice A.

5.1

Aderência das aplicações cliente

Para avaliar este parâmetro, no computador cliente foram instaladas as
aplicações Chrome, Firefox e Internet Explorer. No início, para cada um dos
navegadores, a página do cenário A foi acessada no intuito de verificar se todas as
aplicações dariam suporte ao modelo AC, como ilustra a Figura 16.
Figura 16 – Análise dos navegadores no cenário A (AC).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Este modelo de autenticação é o mais implementado atualmente. Assim, na
figura anterior, pode-se notar que todos os navegadores suportam a autenticação
para o cenário A, pois exibem um cadeado ao lado do endereço da página que
indica algum nível de segurança. Informações adicionais sobre a segurança e o
certificado da página podem ser visualizadas ao clicar-se sobre o ícone do cadeado.

Do ponto de vista do usuário, nota-se que entre todos os navegadores, o
Chrome é o que melhor indica se a página está segura por meio da exibição de um
cadeado destacado em verde. Já os demais navegadores, não diferenciam o
cadeado de outros ícones, podendo confundir um usuário leigo.

Para o teste com o cenário B, a página https://www.felippedias.com.br:4432
foi acessada, contudo, nenhuma das aplicações apresentou suporte nativo ao
protocolo DANE. Dessa maneira, um complemento denominado TLSA Validator foi
instalado nos navegadores para a verificação dos cenários B e C.

O complemento faz verificações de registros TLSA indicando se o certificado
apresentado pelo site corresponde ao registro cadastrado no DNS por meio de um
ícone do lado direito ao nome do domínio. Este complemento pode assumir alguns
estados ao realizar a verificação de um registro TLSA, como mostra o Quadro 10.
Quadro 10 – Significado dos ícones exibidos pelo TLSA Validator.
Ícone

Descrição
O certificado fornecido pelo servidor corresponde ao registro TLSA.
O certificado fornecido pelo servidor não corresponde ao registro TLSA.
Não foi possível obter o certificado ou a cadeia de certificados para verificação.
O nome de domínio não possui segurança fornecida por DNSSEC.
Não existe registro TLSA para este nome de domínio.
Não foi estabelecida uma conexão segura (HTTPS).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na Figura 17, agora é possível notar um ícone verde com um cadeado do
lado direito ao nome do domínio ao acessar a página por meio do Chrome e do
Firefox. No caso do Internet Explorer, o complemento ainda não é suportado nas
versões do Windows 8.1 e superiores, e só funciona na versão de 32 bits.

Figura 17 – Análise dos navegadores no cenário B (DANE: PKIX-TA).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Assim como no cenário A, os testes realizados no cenário B apresentam o
cadeado tradicional indicando que o certificado foi emitido por uma AC confiável.
Porém, além desta verificação, agora o navegador também faz a consulta ao registro
TLSA a fim de aferir se o certificado fornecido pela AC corresponde ao TLSA
cadastrado no domínio, complementando a segurança do modelo AC.

Em seguida, a página destinada ao cenário C foi acessada e todos os
navegadores exibiram um alerta de segurança informando que o certificado não foi
emitido por uma AC confiável. Para todos os casos, o risco de segurança foi aceito e
a página foi exibida, como mostra a Figura 18.
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Figura 18 – Análise dos navegadores no cenário C (DANE: DANE-EE).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mesmo com o alerta de segurança apresentado, é importante notar que
Chrome e Internet Explorer ainda mostram que o site não possui um certificado
emitido por uma AC confiável por meio de um X no cadeado lateral e da barra em
vermelho, respectivamente.

Embora o certificado não seja emitido por uma AC confiável, Chrome e
Firefox realizam a verificação do protocolo DANE, indicando que o certificado
fornecido pelo servidor é autêntico, pois corresponde ao registro TLSA do domínio
com base na confiança de uma autoridade DNSSEC.

Portanto, pode-se concluir nesta análise que os navegadores atuais não
possuem suporte ao protocolo DANE, somente por meio da instalação de um
complemento, e, no caso do cenário C, alertas de segurança ainda são exibidos.
No caso das aplicações Firefox e Internet Explorer, não foram encontradas
evidências que indicam o desenvolvimento para aderência ao protocolo DANE.
Todavia, no Chrome, ferramenta semelhante ao DANE já foi desenvolvida, mas foi
descontinuada por não estar realmente sendo utilizada e por conflitar com os
planos futuros da tecnologia HTTPS, segundo Langley (2015).
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O resumo com a aderência das aplicações cliente aos modelos de
autenticação pesquisados neste trabalho é apresentado no Quadro 11.
Quadro 11 – Aderência das aplicações cliente aos modelos pesquisados.
Aplicações

Cenário A

Cenário B

Cenário C

Google Chrome

Sim

Parcial

Parcial

Mozilla Firefox

Sim

Parcial

Parcial

Internet Explorer

Sim

Não

Não

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2

Latência do processo de autenticação

No computador cliente foram instaladas as ferramentas Wireshark e Chrome
(+ TLSA Validator), e as amostras foram coletadas a partir de requisições feitas
pelo navegador para o endereço https://www.felippedias.com.br:443X, sendo que X
representa 1, 2 ou 3 para a análise dos cenários A, B ou C, respectivamente.

Primeiramente, a análise da latência foi realizada considerando o DNS
recursivo com cache. Para cada amostra, o navegador foi reiniciado no cliente a fim
de limpar o cache da página acessada e o comando ipconfig /flushdns foi executado
para a liberação do cache local de DNS. Além disso, nas análises feitas sem
considerar cache no servidor DNS recursivo, em cada amostra, o comando rndc
flush foi executado neste servidor com o intuito de limpar seu cache.

Ao acessar a página, o cliente faz solicitações de registros de DNS ao
servidor recursivo, que responde as consultas imediatamente, se possuir cache,
caso contrário, o servidor fará a pesquisa recursiva dos registros solicitados, e,
então, retornará as respostas ao computador cliente. Em seguida, o cliente irá
acessar a página segura por meio do IP fornecido. Se o certificado enviado ao
cliente for emitido por uma AC confiável, a página será exibida e o navegador
indicará que o certificado é válido, caso contrário, um alerta de segurança
informará que o certificado não foi emitido por uma AC confiável.

61

No caso dos testes que envolvem o protocolo DANE, o complemento TLSA
Validator foi ativado para consultar a veracidade dos certificados por meio do
protocolo DNS (+ DNSSEC). Logo, além de indicar se o certificado é ou não falso,
o navegador também mostra se a consulta realizada ao registro TLSA corresponde
ao certificado fornecido pelo servidor HTTPS.

5.2.1

Cenário A (AC)

No cenário A, o complemento do navegador não foi utilizado, pois este
cenário não abrange a verificação de registros TLSA, mesmo assim, a validação da
cadeia de confiança do DNSSEC é realizada no servidor recursivo. A página foi
acessada e o navegador considerou o certificado válido, emitido por uma AC
confiável, como apresenta a Figura 19.
Figura 19 – Página do cenário A com certificado válido.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os pacotes trocados entre os pares de comunicação foram coletados pelo
analisador de tráfego e serviram para análise futura. Uma única amostra com os
pacotes coletados pode ser visualizada na Figura 20.
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Figura 20 – Análise dos pacotes capturados no cenário A.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 2 apresenta apenas as médias das amostras coletadas no
experimento para melhor visualização dos dados, contudo, todas as amostras
podem ser vistas no Apêndice B.
Tabela 2 – Média das amostras coletadas para o cenário A.
DNS recursivo

Latência (ms)

Desvio (ms)

Tamanho (bytes)

Pacotes

Com cache

781

26

8017

18

Sem cache

2218

157

8117

20

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio dos dados apresentados anteriormente, nota-se que embora o
número do tamanho e da quantidade dos pacotes sejam relativamente próximos, o
cache do servidor DNS recursivo impactou de maneira substancial na latência do
processo de autenticação, sendo a latência quase três vezes maior quando o DNS
recursivo não possui cache.
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5.2.2

Cenário B (DANE: PKIX-TA)

Nos testes realizados neste cenário, o complemento foi ativado no
navegador, e, agora, além do certificado ter sido considerado válido, a verificação
do protocolo DANE mostrou que o certificado do servidor corresponde ao registro
TLSA cadastrado no domínio, como apresenta a Figura 21.
Figura 21 – Página do cenário B com certificado e TLSA válidos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os testes realizados durante o experimento foram armazenados por meio do
analisador de tráfego, e uma amostra do cenário B pode ser vista na Figura 22.
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Figura 22 – Análise dos pacotes capturados no cenário B.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 3 exibe as médias das amostras coletadas no experimento. O
conjunto completo das amostras pode ser encontrado no Apêndice B.
Tabela 3 – Média das amostras coletadas para o cenário B.
DNS recursivo

Latência (ms)

Desvio (ms)

Tamanho (bytes)

Pacotes

Com cache

767

12

13948

34

Sem cache

2044

175

15191

37

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em comparação com o cenário A, a diferença do número do tamanho e da
quantidade dos pacotes entre as análises com e sem cache é superior, haja vista
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que a verificação do registro TLSA exige mais consultas ao DNS recursivo, e,
quando este não possui cache, toda recursividade deve ser realizada, gerando
repetição de pacotes no cliente enquanto aguarda a resposta do servidor. Porém, a
latência do processo de autenticação sem considerar cache no DNS recursivo é
quase três vezes maior, assim como no cenário A.

5.2.3

Cenário C (DANE: DANE-EE)

Ainda com o complemento ativado, a página criada para o cenário C foi
acessada, e o navegador apresentou uma mensagem de erro na verificação do
certificado, pois o certificado foi emitido pelo próprio servidor. Neste caso, o risco à
segurança foi aceito e a página foi exibida no navegador.

Para melhor análise do experimento, o certificado emitido pelo servidor foi
adicionado ao navegador como se o certificado tivesse sido emitido por uma
autoridade confiável. Dessa forma, a mensagem de erro deixou de ser exibida e o
processo de autenticação foi realizado sem interrupções, como se o protocolo DANE
já fizesse parte da aplicação cliente.
Figura 23 – Página do cenário C com certificado inválido e TLSA válido.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A Figura 23 mostra que mesmo o certificado tendo sido considerado não
confiável, o complemento para verificação do protocolo DANE exibiu que o
certificado corresponde ao encontrado no registro TLSA do domínio.

Por meio da ferramenta de análise de tráfego, os dados foram coletados e
utilizados na análise deste cenário. Uma única amostra dos pacotes obtidos pode
ser visualizada na Figura 24.
Figura 24 – Análise dos pacotes capturados no cenário C.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 4 exibe somente as médias das amostras para melhor visualização
dos dados. Todavia, o conjunto completo das amostras coletadas no experimento
pode ser visto no Apêndice B.
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Tabela 4 – Média das amostras coletadas para o cenário C.
DNS recursivo

Latência (ms)

Desvio (ms)

Tamanho (bytes)

Pacotes

Com cache

755

24

10030

31

Sem cache

1995

200

11220

33

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por meio dos dados obtidos neste cenário, nota-se que o impacto do cache
é substancial, quase três vezes maior considerando o cache do DNS recursivo. A
diferença do número do tamanho e da quantidade dos pacotes entre as análises
com e sem cache é relevante pelo mesmo motivo apresentado no cenário B.

5.2.4

Síntese da análise

Por meio da análise da latência do processo de autenticação depreende-se
que, embora o tamanho e a quantidade dos pacotes sejam diferentes entre os
cenários, o tempo necessário para que a autenticação fosse concluída em cada
cenário foi aproximado, principalmente nos testes considerando o DNS recursivo
com cache, como apresenta a Tabela 5 e o Gráfico 1.
Tabela 5 – Média das amostras coletadas no experimento.
DNS recursivo

Com cache

Sem cache

Cenário

Latência (ms)

Desvio (ms)

Tamanho (bytes)

Pacotes

Cenário A

781

26

8017

18

Cenário B

767

12

13948

34

Cenário C

755

24

10030

31

Cenário A

2218

157

8117

20

Cenário B

2044

175

15191

37

Cenário C

1995

200

11220

33

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Gráfico 1 – Análise da latência do processo de autenticação.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora o cenário A tenha apresentado valores inferiores para tamanho e
quantidade de pacotes trocados, este foi o caso em que a latência foi maior na
comparação com outros cenários, sobretudo nos testes considerando o DNS
recursivo sem cache. Neste caso, a latência foi maior em virtude do DNS recursivo
primeiramente realizar o processo de consulta padrão do DNS, e, somente depois,
validar a cadeia de confiança do DNSSEC. Já no caso dos cenários B e C, a
consulta ao registro TLSA inicia a validação da cadeia de confiança antes da
consulta ao registro A da página ser realizada, o que otimiza o tempo de validação
do DNSSEC, tornando a resposta mais rápida.

Em relação ao tamanho (conforme Gráfico 2) e a quantidade dos pacotes
obtidos no experimento, o cenário A possui valores inferiores, pois é solicitado
apenas o certificado emitido pela AC ao servidor HTTPS. No caso do cenário B,
além da solicitação deste certificado, a verificação da cadeia DNSSEC é requerida,
sendo este o cenário que apresentou valores superiores, possuindo maior overhead
entre os três cenários. Já no cenário C, a verificação da cadeia DNSSEC também é
realizada, porém o certificado fornecido pelo servidor HTTPS é menor em razão do
certificado ser auto assinado.
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Gráfico 2 – Análise do tamanho dos pacotes obtidos no experimento.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3

Nível de conhecimento operacional

Por meio da implementação e dos testes realizados durante o experimento,
foi possível identificar os procedimentos necessários para a operação dos modelos
de autenticação pesquisados. Em seguida, os procedimentos entre os cenários
foram distinguidos e um nível de conhecimento foi estabelecido para cada um deles.

No cenário A, os seguintes procedimentos foram identificados:

1 – Criar um arquivo com a solicitação de certificado (*.csr);
2 – Solicitar o certificado na AC por meio do arquivo gerado (*.csr);
3 – Realizar a verificação da identidade solicitada pela AC;
4 – Instalar os certificados gerados pela AC no servidor HTTPS.

Para a execução do procedimento 1, é importante que o administrador de
domínio possua conhecimento sobre chaves criptográficas (algoritmos envolvidos,
tamanho das chaves, entre outros) e certificados, e saiba utilizar ferramentas
associadas a estas duas tecnologias. No procedimento 2, pouco conhecimento

70

técnico é requerido, uma vez que é necessário somente criar a conta no site da AC e
solicitar o certificado fornecendo o arquivo gerado (*.csr).

Já no procedimento 3, a verificação das informações enviadas para a AC
pode ser feita de diversas maneiras para um certificado comum (DV SSL): por meio
do e-mail contido na zona do domínio; através do cadastro de um registro TXT na
zona do domínio; ou por meio da publicação de uma página na raiz do domínio.
Portanto, o conhecimento requerido dependerá do tipo de verificação a ser
realizado, por padrão, a AC envia a confirmação de identidade para o e-mail
cadastrado na zona do domínio. Por último, no procedimento 4, é preciso entender
os certificados e suas cadeias, e saber operar uma ferramenta voltada ao serviço
HTTPS para a instalação do certificado no servidor.
Quadro 12 – Nível de conhecimento operacional para o cenário A.
Procedimentos

Nível de conhecimento

–––

Avançado

1, 4

Intermediário

2, 3

Básico

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 12 apresenta o nível de conhecimento necessário para a
execução de cada procedimento. Logo, pode-se dizer que é necessário um
profissional com conhecimento intermediário das tecnologias envolvidas para a
implementação e manutenção do cenário A.

No cenário B, os seguintes procedimentos foram identificados:

1 – Criar um arquivo com a solicitação de certificado (*.csr);
2 – Solicitar o certificado na AC por meio do arquivo gerado (*.csr);
3 – Realizar a verificação da identidade solicitada pela AC;
4 – Instalar os certificados gerados pela AC no servidor HTTPS;
5 – Gerar o registro TLSA a partir do certificado da AC;
6 – Adicionar o registro TLSA gerado no servidor DNS.
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Os procedimentos de 1 a 4 são os mesmos utilizados no cenário A,
analisados anteriormente. Para a execução do procedimento 5, é importante que um
administrador de domínio entenda o funcionamento do protocolo DANE, de chaves
criptográficas e de certificados, e, ainda, saiba utilizar uma ferramenta capaz de
auxiliá-lo na geração de registros TLSA.

No procedimento 6, um administrador precisa saber como funciona o
DNS (zonas, registros, DNSSEC, entre outros), assim como utilizar ferramentas
associadas a este serviço.
Quadro 13 – Nível de conhecimento operacional para o cenário B.
Procedimentos

Nível de conhecimento

–––

Avançado

1, 4, 5, 6

Intermediário

2, 3

Básico

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 13 mostra o nível de conhecimento necessário para a execução
dos procedimentos. Portanto, para a operação deste cenário, é importante que os
profissionais responsáveis pelo domínio possuam conhecimento intermediário
relacionado às tecnologias envolvidas.

No cenário C, os seguintes procedimentos foram identificados:

1 – Gerar um certificado auto assinado;
2 – Instalar o certificado auto assinado no servidor HTTPS;
3 – Gerar o registro TLSA a partir do certificado auto assinado;
4 – Adicionar o registro TLSA gerado no servidor DNS.

Em relação ao procedimento 1, é importante que o profissional entenda
sobre chaves criptográficas (algoritmos envolvidos, tamanho das chaves, entre
outros) e certificados, além de dominar ferramentas relacionadas a estas
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tecnologias. No procedimento 2, é preciso conhecer o funcionamento de certificados
e de uma ferramenta voltada ao serviço HTTPS para a instalação do certificado.

Já no procedimento 3, o administrador do domínio deve compreender o
funcionamento do protocolo DANE, de chaves criptográficas e certificados, assim
como saber utilizar uma ferramenta que o auxilie na geração de registros TLSA.
Finalmente, para a execução do procedimento 4, é necessário conhecimento de
DNS (zonas, registros, DNSSEC, entre outros) e de uma ferramenta capaz de
implementar e administrar este serviço.
Quadro 14 – Nível de conhecimento operacional para o cenário C.
Procedimentos

Nível de conhecimento

–––

Avançado

1, 2, 3, 4

Intermediário

–––

Básico

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 14 exibe o nível de conhecimento operacional necessário para a
execução de cada procedimento. Assim, é possível dizer que é requerido um
profissional com conhecimento intermediário das tecnologias envolvidas para
implementar e manter o cenário proposto.

Por meio desta análise, depreende-se que, embora os procedimentos
identificados em cada cenário sejam distintos e tenham sido avaliados com níveis de
conhecimento diferentes, o nível de conhecimento mínimo necessário para a
operação de todos os cenários é o intermediário, ou seja, a complexidade de
implementação e manutenção é semelhante em todos os casos.
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5.4

Resultado da análise

Os modelos de autenticação abordados nesta pesquisa foram analisados
por meio dos cenários propostos na subseção 4.1, utilizando-se os seguintes
parâmetros para comparação: aderência das aplicações cliente, latência do
processo de autenticação e nível de conhecimento operacional. O resultado das
análises é apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 – Análise comparativa dos cenários pesquisados.
Cenário A
(AC)

Cenário B
(DANE: PKIX-TA)

Cenário C
(DANE: DANE-EE)

Google Chrome

Sim

Parcial

Parcial

Mozilla Firefox

Sim

Parcial

Parcial

Internet Explorer

Sim

Não

Não

Com cache (ms)

781

767

755

Sem cache (ms)

2218

2044

1995

Intermediário

Intermediário

Intermediário

Parâmetros analisados

Aderência das
aplicações cliente

Latência do
processo de
autenticação

Nível de conhecimento operacional

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar de Chrome e Firefox possuírem suporte nativo ao modelo AC, o
protocolo DANE somente é suportado por meio da instalação de um complemento,
logo, estas aplicações foram classificadas com aderência parcial a este modelo.
No caso do Internet Explorer, o modelo AC também é suportado, contudo, esta
aplicação ainda não possui aderência ao protocolo DANE para o ambiente aqui
proposto. Entretanto, em versões diferentes do programa (32 bits) e sistema
operacional, seu funcionamento é semelhante ao Firefox.
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Embora o tamanho e a quantidade dos pacotes sejam diferentes na análise
da latência entre os cenários, o tempo para que a autenticação fosse concluída foi
aproximado em todos os casos, sobretudo nos testes considerando o DNS recursivo
com cache. No caso dos testes realizados sem considerar cache no servidor
recursivo, a latência no cenário A apresentou maior valor e diferença se comparada
com outros cenários, pois a consulta apenas ao registro A faz com que o processo
de validação do DNSSEC no servidor recursivo ocorra depois da consulta padrão de
DNS ser concluída, diferente dos cenários B e C, que primeiro realizam consultas ao
registro TLSA, validando o DNSSEC mais rapidamente.

Por meio da identificação dos procedimentos utilizados em cada cenário e
do conhecimento necessário para a execução de cada procedimento, o nível de
conhecimento operacional obtido para os três cenários foi o intermediário. Desse
modo, pode-se dizer que a implementação e manutenção dos modelos de
autenticação analisados requerem um profissional com conhecimento intermediário
das tecnologias envolvidas.
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6

FORÇAS, FRAQUEZAS E DIRETRIZES

As principais forças e fraquezas de cada modelo foram identificadas por
meio do experimento e da revisão bibliográfica, e são aqui apresentadas. Ademais,
diretrizes de uso foram propostas com base no experimento realizado neste estudo.

6.1

Modelo AC

Grande parte dos pontos fortes encontrados no modelo AC está vinculada às
iniciativas do CA/Browser Forum. Esta organização é formada pelas principais ACs
da Internet e por fornecedores de navegadores e outras aplicações, que trabalham
na definição de diretrizes e implementação de melhores práticas, proporcionando
transações mais seguras na Internet e criando um modelo mais intuitivo para a
exibição de sites seguros aos usuários, segundo CAB Forum (2015).

Os pontos fortes encontrados no modelo AC são descritos a seguir:
 Validação estendida (EV SSL): certificados de validação estendida são
certificados que, apesar de terem custo mais elevado, passam por uma verificação
de identidade mais rigorosa, como por meio da análise de documentos, contatos,
endereço, entre outros, e está em conformidade com as diretrizes definidas pelo
CA/Browser Forum para este tipo de certificado. Ao acessar uma página com este
tipo de certificado, o site é diferenciado pela cor verde na barra de endereço e o
nome da empresa é exibido (conforme Figura 25), diferente do certificado padrão.
Além disso, caso um domínio seja comprometido e este fato esteja relacionado ao
certificado emitido, a AC terá maior responsabilidade sobre os danos causados.
Figura 25 – Página contendo certificado de validação estendida.

Fonte: Elaborado pelo autor.

76

 Requisitos básicos (BR): os requisitos básicos para a emissão e gestão
de certificados descrevem um conjunto integrado de tecnologias, protocolos, prova
de identidade, gestão do ciclo de vida e requisitos de auditoria necessários para a
emissão e gestão de certificados por uma AC. Dessa maneira, todas as ACs
integrantes do CA/Browser Forum concordam em implementar tais requisitos e
possuem um padrão de conformidade.
 Requisitos de segurança: em virtude de falhas graves de segurança
ocorridas nos anos de 2011/2012, o CA/Browser Forum também elaborou diretrizes
para a proteção das redes das ACs (incluindo ARs e ACs intermediárias) e dos
sistemas que as apoiam. Dessa forma, as ACs são responsáveis por toda
infraestrutura relacionada à gestão de certificados, e as que possuírem certificados
raiz em navegadores serão auditadas por meio desses requisitos.
 Revogação aprimorada: o OCSP Stapling surge como melhoria ao
protocolo OCSP padrão, onde informações sobre revogação são fornecidas
diretamente pelo servidor que possui o certificado. Podem-se citar os seguintes
benefícios: o estado de revogação do certificado é enviado ao cliente quando
necessário (durante o TLS Handshake); não há necessidade de conexão
adicional com a AC, preservando-se a privacidade do cliente e reduzindo-se a
latência/overhead na comunicação; e segurança adicional é fornecida por meio da
diminuição do número de vetores de ataque.
 Políticas proprietárias: além dos requisitos e das auditorias as quais as
ACs devem se submeter frequentemente (WebTrust, ETSI, CA/Browser Forum,
entre outras), algumas organizações, como a Mozilla e a Microsoft, possuem
programas que definem requisitos que devem ser seguidos por uma AC visando a
inclusão de seus certificados raiz nas aplicações dessas empresas.
 Suporte inerente: o modelo AC é o mais implementado atualmente, sendo
assim, grande parte das aplicações que necessitam de conexão segura utiliza este
tipo de autenticação. Logo, melhorias relacionadas a este modelo não necessitam
que alterações drásticas sejam feitas na infraestrutura atual.

77

Os pontos fracos pertinentes ao modelo AC foram bastante discutidos na
revisão de literatura. Assim, apenas os pontos mais relevantes são apresentados:
 Elo mais fraco: o fato de qualquer AC ter as mesmas condições para a
emissão de certificados faz com que o modelo se torne vulnerável, uma vez que
uma AC pouco segura ou que possua processos menos rigorosos é o ponto mais
fraco de todo o sistema, podendo emitir certificados falsos para qualquer entidade.
 Responsabilidade da autoridade: embora as diretrizes para certificados de
validação estendida (EV SSL) definam maior responsabilidade para as ACs no caso
de comprometimento com este tipo de certificado, a penalização destinada às ACs
ainda é pequena se comparada ao possível dano que pode ser causado.
 Verificação simplificada: na emissão de um certificado comum (DV SSL),
os processos de verificação de identidade são muito triviais. Eles são realizados
essencialmente por e-mail, publicação de uma página HTML ou criação de um
registro DNS. Portanto, a falha em qualquer um desses sistemas é um facilitador
para a emissão de certificados falsos.

6.2

Protocolo DANE

Os pontos fortes relacionados ao DANE estão listados adiante:
 Segurança adicional: ao se utilizar o DANE como um complemento à
segurança fornecida por uma AC (PKIX-TA/EE), pode-se dizer que um segundo
nível de proteção ao modelo AC é criado, pois ao indicar qual autoridade ou
certificado está associado ao nome de domínio, um certificado emitido por outra AC
será considerado falso. Ou seja, a questão do elo mais fraco deixa de ser um
problema, pois uma única AC será considerada confiável, e um possível invasor terá
de comprometer tanto a autoridade que emitiu o certificado para o domínio como o
sistema responsável por este domínio.
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 Aderência (lado servidor): apesar de ser um modelo de autenticação
recente, a maior parte das ferramentas associadas com a implementação do DANE
no lado servidor (como DNS, e-mail, entre outros) já suporta este modelo.
 Independência de terceiros: ao se utilizar o tipo de associação
DANE-TA/EE para a autenticação de servidores, não é necessário o uso de uma AC
pública para a emissão de certificados, ou seja, o controle da emissão e gestão dos
certificados fica sob a responsabilidade dos administradores do domínio.
 Revogação eficiente: se, por alguma razão, a revogação de um certificado
for necessária, basta alterar o registro TLSA configurado no DNS do domínio. Dessa
forma, terminado o tempo (algumas horas) de cache das informações relacionadas a
este registro em servidores recursivos, a verificação do registro TLSA irá falhar e o
certificado será considerado inválido.
 Rápida identificação: usuários e administradores de domínios terão a
possibilidade de identificar certificados falsos mais rapidamente, haja vista que
alguns tipos de associação permitem especificar diretamente o certificado
implementado no domínio.
 Uso interno: para instituições que disponibilizam serviços de redes de
maneira segura (por meio do TLS) apenas para a infraestrutura interna, não convém
adquirir um certificado emitido por uma AC, principalmente em razão de seu custo.
Contudo, nestes casos, quando um usuário acessa um servidor da rede interna,
sempre é necessário aceitar o risco à segurança, pois o certificado foi auto assinado
ou pertence a uma AC proprietária, havendo o risco de se tratar de um ataque. Com
a utilização do protocolo DANE (DANE-TA/EE), a validação do certificado será
realizada por meio da consulta ao registro TLSA contido no DNS, e o alerta de
segurança deixará de ser exibido.
 Comprometimento limitado: caso ocorra a exploração de alguma
vulnerabilidade neste modelo, serão afetadas somente as entidades que emitiram
certificados pela AC explorada ou apenas o domínio no qual a ameaça se
concretizou, diferente do modelo AC, onde toda a infraestrutura é afetada.
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Os pontos fracos encontrados no DANE são expostos a seguir:
 Maior responsabilidade: os administradores de domínio terão maior
responsabilidade em relação à operação dos serviços de rede, pois serão
responsáveis por verificar frequentemente se os certificados expiraram ou foram
revogados, associar corretamente os certificados aos registros TLSA, verificar se a
assinatura da zona do domínio expirou, entre outros. Consequentemente, serão
novos alvos de ataques de agentes maliciosos.
 Aderência (lado cliente): grande parte das aplicações cliente ainda não
possui suporte ao protocolo DANE. Por meio da análise dos navegadores
realizada nesta dissertação, não foram encontradas evidências que apontam o
desenvolvimento de aplicações com suporte ao DANE, pelo menos a curto prazo.
 Ponto único de falha: em razão da dependência da infraestrutura de DNS,
considera-se que este modelo possui um ponto único de falha, pois, se alguma
vulnerabilidade for explorada no DNS/DNSSEC, invasores poderão associar
registros TLSA com qualquer certificado por eles emitido, ou, caso este
protocolo/serviço não funcione corretamente, o processo de autenticação não será
realizado de forma adequada.

6.3

Diretrizes de uso

Por meio desta pesquisa, foi possível identificar melhores práticas para a
implementação e manutenção dos modelos estudados. Nesta subseção são listadas
diretrizes comuns aos três cenários implementados e diretrizes específicas para
cada um dos cenários, incluindo-se a justificativa para a adoção de cada diretriz.

O Quadro 15 apresenta as diretrizes comuns (incluindo DNSSEC) aos três
cenários implementados durante esta pesquisa.
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Quadro 15 – Diretrizes comuns aos três cenários implementados.
Diretriz

Justificativa

Proteger a chave privada vinculada
ao certificado gerado/emitido.

A perda ou o roubo da chave privada pode
comprometer o funcionamento do site bem
como expô-lo a ataques.

Verificar a expiração do certificado
gerado/emitido.

Se expirado, o certificado deixará de ser
considerado confiável na comunicação.

Utilizar o protocolo TLS mais atual.

A utilização de tecnologia mais recente
garantirá maior segurança.

Utilizar cifras e algoritmos seguros
para a comunicação.

A utilização de cifras e algoritmos pouco
seguros ou já explorados pode pôr em
risco a segurança da comunicação.

Desabilitar o protocolo SSL.

Todas as versões deste protocolo já
possuem algum tipo de vulnerabilidade.

Utilizar a versão mais atual das
ferramentas de DNS e HTTPS.

Versões desatualizadas de ferramentas
podem conter vulnerabilidades conhecidas.

Não disponibilizar conteúdo misto
nos sites (HTTP + HTTPS).

A transição entre conteúdos seguro e
inseguro pode pôr os dados em risco.

Se possível, utilizar servidor DNS
recursivo interno no lado cliente.

A comunicação entre cliente e servidor
recursivo geralmente é insegura.

Não permitir consultas externas ao
DNS recursivo interno do cliente.

Alguns ataques podem ser realizados por
meio de servidores recursivos abertos.

Usar comunicação segura para
consultas ao DNS no lado cliente.

Utilizar métodos como TSIG, SIG(0) ou
IPSec na comunicação entre cliente e
servidor recursivo, pois a comunicação
entre esses pares é insegura.

Verificar a expiração das assinaturas
das zonas no servidor DNS.

Se expirada, a zona deixará de ser
confiável na validação do DNSSEC.

Usar comunicação segura para a
transferência de zonas no DNS.

Alguns ataques podem ser efetuados caso
a transferência de zonas esteja insegura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Quadro 16 descreve diretrizes específicas para o cenário A (AC).
Quadro 16 – Diretrizes voltadas ao cenário A (AC).
Diretriz

Justificativa

Obter certificados de uma AC confiável,
membro do CA/Browser Forum.

ACs confiáveis seguem procedimentos
rígidos de segurança.

Implementar a cadeia de certificados
no servidor HTTPS, quando disponível.

A cadeia de certificados indicará o
caminho de certificação entre a AC raiz
e a AC emitente do certificado.

Adotar o certificado EV SSL,
sempre que possível.

Mostra que o site passa por rigorosa
verificação de identidade e se preocupa
com o usuário final.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 17 apresenta as diretrizes para o cenário B (DANE: PKIX-TA).
Quadro 17 – Diretrizes voltadas ao cenário B (DANE: PKIX-TA).
Diretriz

Justificativa

Obter certificados de uma AC confiável,
membro do CA/Browser Forum.

ACs confiáveis seguem procedimentos
rígidos de segurança.

Implementar a cadeia de certificados
no servidor HTTPS, quando disponível.

A cadeia de certificados indicará o
caminho de certificação entre a AC raiz
e a AC emitente do certificado.

Adotar o certificado EV SSL,
sempre que possível.

Mostra que o site passa por rigorosa
verificação de identidade e se preocupa
com o usuário final.

Não utilizar o campo matching type = 0
(FULL) nos registros TLSA.

Evita problemas de interoperabilidade ao
DNS e a transferência de registros TLSA
contendo certificados ou chaves completas.

Delegar a administração do HTTPS
e DNS à mesma equipe técnica.

Certificados e registros TLSA devem ser
cuidadosamente sincronizados, senão o
serviço poderá ficar indisponível.
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Avaliar com cuidado o tempo de
cache (TTL) dos registros TLSA.

TTLs altos demoram a sair do cache de
servidores recursivos, causando impacto
sempre que um registro/certificado
precisa ser atualizado/revogado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 18 descreve as diretrizes para o cenário C (DANE: DANE-EE).
Quadro 18 – Diretrizes voltadas ao cenário C (DANE: DANE-EE).
Diretriz

Justificativa

Não utilizar o campo matching type = 0
(FULL) nos registros TLSA.

Evita problemas de interoperabilidade ao
DNS e a transferência de registros TLSA
contendo certificados ou chaves completas.

Delegar a administração do HTTPS
e DNS à mesma equipe técnica.

Certificados e registros TLSA devem ser
cuidadosamente sincronizados, senão o
serviço poderá ficar indisponível.

Avaliar com cuidado o tempo de
cache (TTL) dos registros TLSA.

TTLs altos demoram a sair do cache de
servidores recursivos, causando impacto
sempre que um registro/certificado
precisa ser atualizado/revogado.

Utilizar o DANE-EE (3) SPKI (1)
SHA2-256 (1) nos registros TLSA.

Com o SPKI, renovações de certificados com
a mesma chave não demandam alterações
no registro, e toda implementação deve
suportar ao menos SHA2-256.

Fonte: Elaborado pelo autor.

83

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1

Conclusão

Esta dissertação apresentou uma análise dos modelos de autenticação
baseados em Autoridades Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC). Para tanto, três
cenários foram propostos, sendo que o primeiro examinou o modelo AC; o segundo
investigou o protocolo DANE de modo a complementar a segurança fornecida por
uma AC; e o terceiro também analisou o protocolo DANE, desta vez baseado na
confiança de uma autoridade DNSSEC.

Para cada cenário, três parâmetros de comparação foram definidos:
 Aderência das aplicações cliente: examinou se os navegadores
selecionados suportam os modelos de autenticação pesquisados;
 Latência do processo de autenticação: avaliou o tempo necessário para
cada cenário concluir todo o processo de autenticação;
 Nível de conhecimento operacional: analisou o nível de conhecimento
necessário para implementar e manter cada cenário proposto.

A Tabela 6, apresentada na subseção 5.4, sintetiza o principal resultado
desta pesquisa. Nela é exibida a análise experimental de cada cenário proposto
utilizando-se os parâmetros de comparação definidos.

Por meio do experimento e da análise da aderência das aplicações cliente,
observou-se que, embora a referência bibliográfica aponte a necessidade de
alterações nas aplicações Web para a implementação do protocolo DANE tanto no
lado cliente como no lado servidor, apenas o lado cliente ainda não possui suporte a
este modelo de autenticação, e não existe previsão para a sua adoção.
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Os trabalhos relacionados mencionam ainda que a latência do processo de
autenticação pode ser considerada uma das fraquezas do protocolo DANE.
Contudo, constatou-se que o valor da latência obtida nos cenários foi aproximado,
especialmente nos testes considerando o DNS recursivo com cache. Nos casos em
que o servidor recursivo não possuía cache, o modelo AC apresentou maior latência
devido ao fato de o DNS recursivo primeiramente realizar o processo de consulta
padrão do DNS, e, somente depois, validar a cadeia de confiança do DNSSEC. Já
no protocolo DANE, a consulta ao registro TLSA inicia o processo de validação da
cadeia de confiança antes da consulta ao registro A da página ser realizada, o que
otimiza o tempo de validação do DNSSEC, tornando a resposta mais rápida.

Quanto ao nível de conhecimento operacional, depreendeu-se que, embora
os procedimentos identificados em cada cenário sejam distintos e tenham sido
avaliados com níveis de conhecimento diferentes, o nível de conhecimento mínimo
necessário obtido para a operação em todos os cenários foi o intermediário,
indicando que os modelos de autenticação observados possuem graus semelhantes
de complexidade para implementação e manutenção.

Adicionalmente, forças e fraquezas foram identificadas a fim de avaliar a
segurança e a viabilidade para a adoção de cada modelo, e diretrizes de uso
foram propostas com o intuito de apresentar boas práticas para a implementação e
manutenção dos cenários examinados.

Apesar das fraquezas existentes no modelo AC, notou-se que melhorias
vêm sendo adotadas com o objetivo de solucionar tais fraquezas. O CA/Browser
Forum, uma organização formada pelas principais ACs e desenvolvedores de
aplicações, tem sido um dos responsáveis por essas melhorias, propondo iniciativas
que aprimoram a segurança na Internet.

Portanto, tem-se que os modelos de autenticação possuem suas vantagens
e desvantagens, ou seja, não existe uma alternativa melhor que a outra. Deste
modo, conclui-se que o modelo AC não será substituído tão cedo e o protocolo
DANE (+ DNSSEC) será adotado aos poucos, provavelmente de maneira a
complementar a segurança fornecida por uma AC.
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7.2

Contribuições

Esta dissertação inteira os trabalhos citados na revisão bibliográfica,
aprofundando a pesquisa nos modelos de autenticação baseados em Autoridades
Certificadoras e DANE, incluindo uma análise experimental de cada um.

As forças e fraquezas identificadas neste estudo poderão auxiliar as
organizações na escolha de determinado modelo de autenticação bem como na
avaliação de segurança e na gestão de riscos. Já as diretrizes apresentadas
poderão apoiar administradores de domínios na implementação e manutenção dos
cenários aqui observados.

7.3

Trabalhos futuros

Durante o processo de elaboração deste trabalho, itens não considerados no
escopo desta pesquisa foram observados. Dessa forma, esta dissertação pode ser
estendida por meio do estudo de temas relacionados aos aqui apresentados.

A análise de outros parâmetros pode ser um complemento a esta obra, pois
discutirá outros aspectos relacionados aos modelos estudados. Outra sugestão de
pesquisa é o estudo de diferentes tipos de associação presentes no protocolo
DANE, como o PKIX-EE e o DANE-TA, não observados aqui.

Este trabalho analisou o DANE voltado ao protocolo HTTPS, portanto, uma
extensão a esta dissertação é o estudo do DANE relacionado com outros
protocolos/serviços que utilizam o TLS, como SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), entre outros.

Durante o desenvolvimento da revisão bibliográfica, poucas obras foram
encontradas com uma análise experimental de outros modelos de autenticação.
Logo, o estudo experimental de diferentes modelos, como Certificate Transparency,
Convergence, Public Key Pinning e Sovereign Keys, entre outros, também é uma
sugestão de trabalho futuro.
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APÊNDICE A – IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO

Neste apêndice são apresentados os procedimentos para a implementação
do servidor HTTPS e dos servidores DNS (autoritativos e recursivo), e os passos
para a instalação da extensão TLSA Validator no navegador do cliente.

A.1

Implementação do servidor HTTPS

Inicialmente, o repositório do Debian foi configurado para se obter um
conjunto de pacotes mais atual, e, então, os pacotes necessários foram instalados:

# vim.tiny /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian testing main

# apt-get update
# apt-get install vim
# apt-get install apache2
# apt-get install hash-slinger

Em seguida, a chave privada felippedias.com.br.key foi criada dentro do
diretório /etc/ssl/private/, e, a partir desta chave, um CSR (Certificate Signing
Request) foi gerado contento as informações de entidade e domínio para a
solicitação do certificado junto à AC:

# cd /etc/ssl/private/

# openssl genrsa -out felippedias.com.br.key 2048
# openssl req -new -key felippedias.com.br.key -out felippedias.com.br.csr

As informações do arquivo felippedias.com.br.csr foram visualizadas e
utilizadas para a solicitação do certificado na AC (https://br.godaddy.com/):

# cat felippedias.com.br.csr
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A verificação da identidade pela AC pode ser feita de diversas formas para
um certificado comum (DV SSL): por meio do e-mail contido na zona do domínio;
através do cadastro de um registro TXT na zona do domínio; ou por meio da
publicação de uma página HTML na raiz do domínio.

Após a confirmação da identidade, a AC forneceu dois certificados, um
contendo os dados para o certificado solicitado e o outro com os certificados
intermediários desta autoridade. Esses arquivos foram adicionados no diretório
/etc/ssl/certs/, ficando armazenados da seguinte maneira:

/etc/ssl/certs/ac.felippedias.com.br.crt
/etc/ssl/certs/gd_bundle-g2-g1.crt

Em seguida, um certificado auto assinado também foi gerado e inserido no
diretório /etc/ssl/certs/ para ser utilizado no cenário C (DANE: DANE-EE):

# openssl req -x509 -new -key felippedias.com.br.key -out
../certs/aa.felippedias.com.br.crt

Agora, no diretório /etc/ssl/certs/ tem-se:

# cd /etc/ssl/certs/

# ls | grep felippedias.com.br
aa.felippedias.com.br.crt
ac.felippedias.com.br.crt

Após a configuração dos certificados, o Apache foi modificado para operar
somente nas portas 4431 (Cenário A), 4432 (Cenário B), 4433 (Cenário C) por meio
do protocolo SSL/TLS. Logo:

# cd /etc/apache2/
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# vim ports.conf
<IfModule ssl_module>
Listen 4431
Listen 4432
Listen 4433
</IfModule>

Em seguida, três sites seguros foram configurados no Apache dentro do
diretório /etc/apache2/sites-available/, cada qual apontado para uma porta e um
diretório raiz específicos, todos utilizando o mesmo nome de domínio:

# cd /etc/apache2/sites-available/

# vim a.felippedias.com.br.conf
<VirtualHost *:4431>
ServerAdmin felippedias@gmail.com
ServerName www.felippedias.com.br
DocumentRoot /var/www/a.felippedias.com.br
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on

# Chave privada gerada
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/felippedias.com.br.key
# Certificado emitido e fornecido pela AC
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ac.felippedias.com.br.crt
# Certificados intermediários fornecidos pela AC
SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/gd_bundle-g2-g1.crt
</VirtualHost>
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# vim b.felippedias.com.br.conf
<VirtualHost *:4432>
ServerAdmin felippedias@gmail.com
ServerName www.felippedias.com.br
DocumentRoot /var/www/b.felippedias.com.br
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on

# Chave privada gerada
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/felippedias.com.br.key
# Certificado emitido e fornecido pela AC
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ac.felippedias.com.br.crt
# Certificados intermediários fornecidos pela AC
SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/gd_bundle-g2-g1.crt
</VirtualHost>

# vim c.felippedias.com.br.conf
<VirtualHost *:4433>
ServerAdmin felippedias@gmail.com
ServerName www.felippedias.com.br
DocumentRoot /var/www/c.felippedias.com.br
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
SSLEngine on

# Chave privada gerada
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/felippedias.com.br.key
# Certificado auto assinado neste servidor
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/aa.felippedias.com.br.crt
</VirtualHost>
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Os sites habilitados por padrão no Apache foram removidos, e os criados
anteriormente foram habilitados no servidor:

# rm ../sites-enabled/*

# a2ensite a.felippedias.com.br.conf
# a2ensite b.felippedias.com.br.conf
# a2ensite c.felippedias.com.br.conf

Após configurar e habilitar todos os sites no Apache, uma página padrão
para cada cenário (site) foi criada dentro do diretório /var/www/:

# cd /var/www/

# mkdir a.felippedias.com.br
# mkdir b.felippedias.com.br
# mkdir c.felippedias.com.br

# vim a.felippedias.com.br/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Análise dos modelos de autenticação baseados em
Autoridades Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC)</title>
</head>
<body style="margin:50px; font-family:arial;">
<h1>Cenário A (AC)</h1>
<!-- <h1>Cenário B (DANE: PKIX-TA)</h1> -->
<!-- <h1>Cenário C (DANE: DANE-EE)</h1> -->
</body>
</html>
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# vim b.felippedias.com.br/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Análise dos modelos de autenticação baseados em
Autoridades Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC)</title>
</head>
<body style="margin:50px; font-family:arial;">
<!-- <h1>Cenário A (AC)</h1> -->
<h1>Cenário B (DANE: PKIX-TA)</h1>
<!-- <h1>Cenário C (DANE: DANE-EE)</h1> -->
</body>
</html>

# vim c.felippedias.com.br/index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Análise dos modelos de autenticação baseados em
Autoridades Certificadoras (ICP) e DANE (DNSSEC)</title>
</head>
<body style="margin:50px; font-family:arial;">
<!-- <h1>Cenário A (AC)</h1> -->
<!-- <h1>Cenário B (DANE: PKIX-TA)</h1> -->
<h1>Cenário C (DANE: DANE-EE)</h1>
</body>
</html>

Em seguida, o módulo SSL foi ativado e o serviço do Apache reiniciado:

# a2enmod ssl
# service apache2 restart
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Posteriormente, os registros TLSA foram gerados e inseridos dentro do
arquivo da zona do domínio no servidor DNS autoritativo. Os dois primeiros
comandos ‘tlsa’ são destinados ao cenário B (DANE: PKIX-TA), que especifica o
certificado da AC, podendo ser o certificado intermediário ou o raiz (somente um). Já
o terceiro comando é destinado ao cenário C (DANE: DANE-EE), que especifica o
certificado emitido pelo próprio servidor (auto assinado):

# cd /etc/ssl/certs/

# tlsa -c -p 4432 --certificate gd_bundle-g2-g1.crt -u 0 -s 0 -m 1
www.felippedias.com.br
_4432._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA 0 0 1
973a41276ffd01e027a2aad49e34c37846d3e976ff6a620b6712e3383204...

# tlsa -c -p 4432 --certificate Go_Daddy_Root_Certificate_Authority__G2.pem -u 0 -s 0 -m 1 www.felippedias.com.br
_4432._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA 0 0 1
45140b3247eb9cc8c5b4f0d7b53091f73292089e6e5a63e2749dd3aca91...

# tlsa -c -p 4433 --certificate aa.felippedias.com.br.crt -u 3 -s 1 -m 1
www.felippedias.com.br
_4433._tcp.www.felippedias.com.br. IN TLSA 3 1 1
316f80ba710ce510fdf1261940f674fb81d021becfa8a802d18f3ae4db415...

Cada comando resultou em um registro TLSA, sendo que o primeiro e o
terceiro comandos foram utilizados para os cenários B e C, respectivamente.

A.2

Implementação do servidor DNS autoritativo (primário)

Primeiramente, o repositório do Debian foi configurado para se obter um
conjunto de pacotes mais atual, e, então, os pacotes necessários foram instalados:

# vim.tiny /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian testing main
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# apt-get update
# apt-get install vim
# apt-get install bind9

Posteriormente, um par de chaves assimétricas denominado tsig foi criado
para a troca segura de informações entre o servidor primário e o secundário por
meio do protocolo TSIG:

# cd /etc/bind

# dnssec-keygen -a HMAC-SHA256 -b 256 -n HOST -r /dev/urandom tsig

O conteúdo da chave pública foi visualizado, e a chave foi inserida em um
novo arquivo chamado named.conf.tsig. Este arquivo foi incluído nas configurações
principais do BIND para a troca segura de informações entre servidores:

# cat Ktsig.+163+51723.key
tsig. IN KEY 512 3 163
eWL51a3guVDqjZY0P5B8F3yq5mmDMcvBB+w547T+BL8=

# vim named.conf.tsig
key "tsig" {
algorithm hmac-sha256;
secret "eWL51a3guVDqjZY0P5B8F3yq5mmDMcvBB+w547T+BL8=";
};

# vim named.conf
include "/etc/bind/named.conf.tsig";
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Em seguida, a zona felippedias.com.br foi criada em named.conf.local:

# vim named.conf.local
zone "felippedias.com.br" {
type master;
file "/etc/bind/db.felippedias.com.br.signed";
allow-transfer { key "tsig"; };
};

E o arquivo referente à esta zona foi criado com as seguintes configurações:

# vim db.felippedias.com.br
$TTL

86400

$ORIGIN

felippedias.com.br.

@

SOA

IN

ns1.felippedias.com.br.

felippedias.gmail.com. (

2015022201

; Serial

14400

; Refresh

3600

; Retry

604800

; Expire

3600 )

; Negative Cache TTL

@

IN

NS

ns1.felippedias.com.br.

@

IN

NS

ns2.felippedias.com.br.

ns1

IN

A

104.154.33.111

ns2

IN

A

104.154.44.246

www

IN

A

130.211.163.30

; Cenário B (DANE: PKIX-TA):
_4432._tcp.www.felippedias.com.br.

IN

TLSA

001

973a41276ffd01e027a2aad49e34c37846d3e976ff6a620b6712e3383204...
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; Cenário C (DANE: DANE-EE):
_4433._tcp.www.felippedias.com.br.

IN

TLSA

311

316f80ba710ce510fdf1261940f674fb81d021becfa8a802d18f3ae4db415...

Posteriormente, um par de chaves assimétricas foi gerado para assinar a
zona configurada anteriormente. A zona foi assinada com uma chave do tipo KSK,
algoritmo RSA (SHA-256), tamanho de 2048 bits e será válida até 31/12/2015.

# dnssec-keygen -f KSK -a RSASHA256 -b 2048 -r /dev/urandom
felippedias.com.br
# dnssec-signzone -S -z -e 20151231000000 -o felippedias.com.br
db.felippedias.com.br

Dois arquivos foram gerados por meio da assinatura da zona:

/etc/bind/dsset-felippedias.com.br.
/etc/bind/felippedias.com.br.signed

O arquivo dsset-felippedias.com.br. contém as informações de DS que
foram inseridas no domínio de nível superior para garantir que a zona
felippedias.com.br foi assinada com a chave KSK verdadeira. Portanto, o arquivo
dsset-felippedias.com.br. foi visualizado e as informações de KeyTag e Digest
inseridas na interface correspondente no site do Registro.br, conforme Figura 26:

# cat dsset-felippedias.com.br. | head -1
felippedias.com.br.

IN

DS 44614 8 1

B66CE0B63C39543313CADF584259DAC7BB1BE7F9
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Figura 26 – Configuração do DS no site do Registro.br.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por último, o serviço do BIND foi reiniciado para carregar as novas
configurações realizadas para a zona felippedias.com.br:

# service bind9 restart

A.3

Implementação do servidor DNS autoritativo (secundário)

Inicialmente, o repositório do Debian foi configurado para se obter um
conjunto de pacotes mais atual, e, então, os pacotes necessários foram instalados:

# vim.tiny /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian testing main
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# apt-get update
# apt-get install vim
# apt-get install bind9

A chave pública gerada no servidor primário foi inserida em um novo arquivo
denominado named.conf.tsig, e este arquivo foi incluído nas configurações principais
do BIND para a troca segura de informações entre os servidores:

# cd /etc/bind

# vim named.conf.tsig
key "tsig" {
algorithm hmac-sha256;
secret "eWL51a3guVDqjZY0P5B8F3yq5mmDMcvBB+w547T+BL8=";
};
server 104.154.33.111 {
keys { tsig; };
};

# vim named.conf
include "/etc/bind/named.conf.tsig";

Em seguida, a zona felippedias.com.br foi criada em named.conf.local,
porém com parâmetros do servidor secundário. Por meio desta configuração, o
arquivo db.felippedias.com.br.signed ao ser copiado do servidor primário será salvo
no diretório /var/cache/bind por padrão:

# vim named.conf.local
zone "felippedias.com.br" {
type slave;
file "db.felippedias.com.br.signed";
masters { 104.154.33.111; };
allow-transfer { none; };
};
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O serviço do BIND foi reiniciado para carregar as novas configurações, e a
zona felippedias.com.br ser copiada do servidor primário:

# service bind9 restart

A.4

Implementação do servidor DNS recursivo

Primeiramente, a interface de comunicação foi configurada neste servidor a
fim de enviar e receber pacotes com consultas a nomes de domínio:

# vim.tiny /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

Em seguida, o repositório do Debian foi configurado para se obter um
conjunto de pacotes mais atual, e, então, os pacotes necessários foram instalados:

# vim.tiny /etc/apt/sources.list
deb http://http.debian.net/debian testing main

# apt-get update
# apt-get install vim
# apt-get install bind9
# apt-get install dnsutils
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Por último, testes foram realizados por meio dos seguintes comandos:

# dig TLSA _4432._tcp.www.felippedias.com.br +dnssec +multi +noall
+answer
# dig TLSA _4433._tcp.www.felippedias.com.br +dnssec +multi +noall
+answer

A.5

Instalação do complemento TLSA Validator

O complemento TLSA Validator pode ser instalado diretamente por meio da
página do Chrome em https://chrome.google.com/webstore/search/tlsa, ou por meio
do

download

do

complemento

(*.crx)

na

página

do

desenvolvedor

em

https://www.dnssec-validator.cz/pages/download.html.

Após salvar o arquivo, o endereço chrome://extensions foi acessado no
navegador, e o complemento foi arrastado para esta página, sendo assim instalado.

Porém, para que o complemento funcione corretamente, a instalação de um
pacote adicional denominado Native Messaging é necessária. Logo, o pacote foi
baixado (https://www.dnssec-validator.cz/pages/download.html) e instalado.
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APÊNDICE B – AMOSTRAS OBTIDAS NO EXPERIMENTO

Apresentam-se neste apêndice as tabelas com os dados obtidos no
experimento para a análise do parâmetro latência do processo de autenticação.
Tabela 7 – Amostras obtidas no cenário A com cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

791

8062

19

2

802

8001

18

3

796

8001

18

4

785

8001

18

5

724

8001

18

6

782

8067

19

7

811

8001

18

8

754

8001

18

9

771

8001

18

10

776

8055

19

11

752

8001

18

12

791

8001

18

13

823

8001

18

14

744

8059

19

15

818

8001

18

16

807

8001

18

17

757

8067

19

18

788

8001

18

19

769

8001

18

Média

781

8017

18

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 8 – Amostras obtidas no cenário A sem cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

2055

8137

20

2

2402

8137

20

3

2183

8137

20

4

2359

8083

19

5

2372

8083

19

6

2041

8137

20

7

1935

8137

20

105
8

2406

8083

19

9

2377

8137

20

10

2055

8083

19

11

2319

8137

20

12

2013

8137

20

13

2133

8083

19

14

2391

8137

20

15

2110

8137

20

16

2327

8137

20

17

2048

8083

19

18

2349

8137

20

19

2269

8083

19

Média

2218

8117

20

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 9 – Amostras obtidas no cenário B com cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

782

13935

34

2

786

13935

34

3

755

14001

35

4

788

13935

34

5

764

13935

34

6

770

13935

34

7

762

13935

34

8

769

13935

34

9

753

13935

34

10

740

13935

34

11

765

13935

34

12

771

13998

35

13

768

13935

34

14

777

14009

35

15

755

13935

34

16

763

13935

34

17

766

13935

34

18

759

13990

35

19

785

13935

34

Média

767

13948

34

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Tabela 10 – Amostras obtidas no cenário B sem cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

2202

15608

37

2

1708

13979

34

3

2212

14061

35

4

1891

15904

39

5

1884

14481

37

6

2352

15608

37

7

2008

15608

37

8

2094

16448

41

9

1901

15832

39

10

2192

14061

35

11

1887

15608

37

12

1724

15608

37

13

2237

14481

37

14

2205

14061

35

15

2104

14061

35

16

2040

15801

39

17

1929

15608

37

18

2126

16203

41

19

2143

15608

37

Média

2044

15191

37

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 11 – Amostras obtidas no cenário C com cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

778

10028

31

2

730

10028

31

3

744

10028

31

4

727

10028

31

5

788

10028

31

6

735

10028

31

7

748

10028

31

8

806

10028

31

9

725

10028

31

10

766

10028

31

11

754

10084

32

12

745

10028

31

13

763

10028

31

107
14

775

10028

31

15

783

10028

31

16

724

10028

31

17

781

10028

31

18

744

10028

31

19

732

10028

31

Média

755

10030

31

Fonte: Elaborado pelo autor.

Tabela 12 – Amostras obtidas no cenário C sem cache do DNS recursivo.
Amostra

Latência (ms)

Tamanho (bytes)

Quant. de pacotes

1

2186

11426

34

2

2180

11755

35

3

1939

11701

34

4

1921

10154

32

5

2111

9906

30

6

1504

11619

33

7

2131

10154

32

8

2022

12113

36

9

2189

11701

34

10

1770

11701

34

11

2123

11524

33

12

1597

10031

30

13

1916

11701

34

14

1768

10154

32

15

2178

12095

36

16

2098

11701

34

17

1999

11701

34

18

2182

11891

35

19

2094

10154

32

Média

1995

11220

33

Fonte: Elaborado pelo autor.

