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Resumo
Com a crescente demanda por soluções de armazenamento, a utilização do
protocolo Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) tende a ser muito
interessante para as corporações que buscam redução de custo aliada à alta
disponibilidade e segurança. O principal risco envolvido está relacionado à
possibilidade de entidades não autorizadas observarem a comunicação, ou mesmo
modificar tais dados. Existe também o risco de entidades clientes não autorizadas
personificar entidades verdadeiras e, desta forma, ganhar acesso a uma unidade de
armazenamento.
A dissertação apresenta uma compilação de alguns cenários mais comuns
presentes nas corporações com o uso da tecnologia iSCSI. Esses cenários foram
interessantes de serem estudados, pois retratam a realidade de corporações de
diversos tamanhos e segmentos.
Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais vulnerabilidades
relacionadas à utilização da tecnologia iSCSI para armazenamento de dados. Estas
análises são realizadas sobre os cenários típicos. Além disso, são apresentados e
discutidos os principais controles que podem ser implementados.
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Abstract

With the increasing demand for storage solutions, the use of the Internet Small
Computer Systems Interface (iSCSI) protocol tends to be very interesting for the
corporations that search reduction of cost added up to the high availability and
security. The main involved risk is related to the possibility of non authorized entities
to observe the communication, or even to modify such data. There is also the risk of
non authorized client entities to impersonate true entities and, thus, gain access to a
storage unit.
The dissertation presents a compilation of some of the most common
scenarios present in the corporations using the iSCSI technology. These scenes
have been interesting to be studied, for they reflect the reality of corporations of
several sizes and segments.
This work has the objective of presenting the main vulnerabilities related to the
use of the iSCSI technology for data storage. These analyses are carried on through
the typical scenarios. Moreover, the main controls which can be implemented are
presented and discussed.
Keywords: iSCSI, information security, vulnerability, storage, controls.
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Capítulo 1
1 Introdução
A informação é hoje o patrimônio mais valorizado em todas as áreas de
atuação, seja no trabalho, em casa ou no lazer.
Esse crescimento exponencial na quantidade de dados e, portanto, no volume
armazenado, deve-se principalmente aos diversos sistemas utilizados em ambientes
corporativos como Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship
Management (CRM), on-line transactions processing (OLTP), Business Intelligence
(BI), e-mail, Billing, e-commerce, aplicações web, vídeo e áudio. A necessidade de
alta disponibilidade desses ambientes de armazenamento resulta numa duplicação
dessas informações para acesso on-line (Hernandez 2002).
A segurança da informação tornou-se um requisito fundamental e necessário
dentro das organizações. Nas últimas décadas duas mudanças ocasionaram o
crescimento dos investimentos em segurança da informação. A primeira mudança foi
o uso do computador no dia a dia de cada um. Tempos atrás os documentos
importantes eram guardados em cofres. Hoje, esses documentos, ou a grande
maioria, estão armazenados em discos e passíveis de serem vistos ou roubados
com apenas um comando.
A segunda mudança está no uso de redes de computadores e Internet. O
ambiente tornou-se aberto e desprotegido contra os intrusos internos e externos
(Stallings 1999).
As organizações costumam adotar soluções baseadas no ambiente
tradicional de armazenamento, que é a utilização de discos locais nos servidores,
mais conhecido como Direct Attached Storage (DAS). Este tipo de implementação é
muito utilizado por ser de fácil instalação e de baixo custo, porém não proporciona a
flexibilidade de expansão necessária para a maioria dos sistemas corporativos.
Atualmente existem diversas arquiteturas de armazenamento de dados
fornecendo a flexibilidade de expansão com segurança. O Network Attached Storage
(NAS) está fundamentado basicamente em um servidor de armazenamento
conectado a uma rede local, fornecendo serviços de arquivos compartilhados em
clientes heterogêneos (Preston 2002). Uma outra vantagem interessante nessa
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arquitetura é o uso de unidades de armazenamento de baixo custo e grande
facilidade de implementação.
A Storage Area Network (SAN), por sua vez, é uma dessas tecnologias na
qual se tem uma rede de armazenamento, geralmente separada da rede de dados,
permitindo uma transferência de blocos de disco entre os servidores e as unidades
de armazenamento (Clark 2001). A infra-estrutura com redundância dos dispositivos
ocasiona uma alta disponibilidade dos serviços, assim como a baixa latência propicia
desempenhos interessantes para a empresa.
As possibilidades de conexões com os diversos ambientes são enormes. É
possível mesclar ou mesmo compor soluções de armazenamento utilizando
arquiteturas NAS e SAN, fazendo com que o resultado final faça parte, num futuro
próximo, da virtualização dos meios de armazenamento, ou seja, não importa onde
as informações vão estar armazenadas. O importante é armazenar todas essas
informações e garantir sua disponibilidade quando for necessário.

1.1 Motivação
Existem diversas tecnologias que possibilitam implementar a arquitetura SAN.
A mais utilizada atualmente é a tecnologia Fibre Channel que se utiliza das
definições do protocolo Small Computer System Interface (SCSI) para comunicação
de bloco de dados. Porém seu elevado custo inibe a sua utilização extensiva.
Uma alternativa à tecnologia Fibre Channel é a tecnologia internet Small
Computer Systems Interface (iSCSI), pois esta se apóia na pilha TCP/IP,
possibilitando a utilização de equipamentos de interconexão com os switches
Ethernet e roteadores já existentes na corporação.
Devido a esses fatores, espera-se o crescimento na utilização da tecnologia
iSCSI para os próximos anos. Sendo assim, é importante identificar as
vulnerabilidades e riscos de utilização desta tecnologia.
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1.2 Objetivo
O objetivo desta dissertação é realizar uma análise de segurança na
utilização do protocolo iSCSI no ambiente corporativo, descrever as principais
vulnerabilidades e os controles mais adequados para cada cenário.
Cenários considerados típicos de uma corporação:
1. Associação de unidades de armazenamento a servidores em rede SAN no
modelo segregado;
2. Associação de unidades de armazenamento a servidores em rede SAN no
modelo compartilhado;
3. Redundância de servidores no modelo segregado;
4. Redundância de servidores no modelo compartilhado;
5. Utilização conjunta de diversas arquiteturas e tecnologias;
6. Replicação para site backup;
7. Cluster de processamento.

1.3 Escopo
As informações utilizadas no trabalho são baseadas nos conceitos e
documentações existentes, não sendo aplicado em nenhum cenário a análise
experimental e nem a análise de desempenho da tecnologia iSCSI.

1.4 Estrutura da dissertação
A dissertação está estruturada da seguinte maneira:
Capítulo 1 – apresenta os avanços tecnológicos na área de armazenamento e
mostra porque os

sistemas necessitam cada vez mais espaço para o

armazenamento das informações;
Capítulo 2 – descreve os principais conceitos relacionados à segurança da
informação e os tipos de ataques;
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Capítulo 3 – mostra as principais arquiteturas de armazenamento e os
principais benefícios e desvantagens dessas arquiteturas;
Capítulo 4 – abrange a tecnologia SCSI, desde o conceito do SCSI Paralelo,
entrando nos principais itens do iSCSI;
Capítulo 5 - descreve os cenários que serão analisados na dissertação; esses
cenários abordam algumas das soluções adotadas pelas corporações, desde uma
redundância de servidores até um cluster de processamento utilizando uma unidade
de armazenamento compartilhada;
Capítulo 6 – relaciona algumas vulnerabilidades de uma rede SAN utilizandose do protocolo Fibre Channel e também de uma rede de armazenamento IP;
Capítulo 7 – visa adotar alguns controles para impedir as ameaças tratadas
no capítulo 6;
Capítulo 8 – mostra os cenários propostos no capítulo 5, com as
vulnerabilidades

e

os

controles

de

segurança

adotados

para

tratar

as

vulnerabilidades dos ambientes;
Capítulo 9 – descreve a conclusão da compilação dos cenários e mostra as
dificuldades encontradas, as contribuições e os trabalhos futuros;
Capítulo 10 – mostra as referências bibliográficas utilizadas na elaboração
dessa dissertação.
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Capítulo 2
2 Segurança da informação
A segurança da informação tornou-se um requisito de destaque dentro das
corporações, pois as informações estão vulneráveis à diferentes tipos de ataque
(Stallings 1999). As pessoas responsáveis pela segurança da informação têm que
definir um caminho sistemático para alcançar as necessidades de segurança da
corporação.
Podem-se destacar dois conceitos importantes quando se trata da segurança
da informação:
•

Ataque à segurança: qualquer ação onde se compromete a segurança de
informação da organização;

•

Serviço de segurança: é um serviço que visa abranger a segurança dos
dados processados e as informações transferidas dentro das corporações.

2.1 Ataque de segurança
O fluxo normal de uma informação ocorre quando o emissor envia
informações para o receptor sem nenhum problema, conforme pode ser visto na
Figura 1

Fluxo normal das informações

Origem da
informação

Destino da
informação

Figura 1 – Fluxo normal (Stallings 1999)
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Os ataques podem ser divididos em quatro categorias:
•

Interrupção: ocorre quando há uma interrupção ou indisponibilidade do
sistema, sendo categorizado como um ataque de disponibilidade,
conforme Figura 2;

Interrupção

Origem da
informação

Destino da
informação

Figura 2 – Interrupção (Stallings 1999)

•

Observação:

um

intruso

ganha

acesso

à

comunicação,

sendo

categorizado como um ataque de confidencialidade, conforme Figura 3;

Figura 3 – Observação (Stallings 1999)

•

Modificação: um intruso não só ganha acesso, mas também interfere ou
modifica as informações que estão sendo transmitidas, ver Figura 4;

Modificação

Origem da
informação

Destino da
informação

Intruso
Figura 4 – Modificação (Stallings 1999)
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•

Fabricação: um intruso insere objetos falsificados dentro do sistema,
sendo este classificado como um ataque de autenticidade, ver Figura 5.

Figura 5 – Fabricação (Stallings 1999)

Além dessas divisões em categorias, podemos separar também os ataques
em ativos e passivos. Os ataques passivos estão relacionados com a observação,
enquanto que os ataques ativos estão relacionados com a interrupção, modificação
e a fabricação.
Os ataques passivos estão sempre voltados à interceptação do tráfego e ao
monitoramento das informações de uma maneira não autorizada. Há dois tipos de
ataques passivos: divulgação do conteúdo da mensagem e análise do tráfego.
•

A divulgação do conteúdo da mensagem é um ataque cujo intruso fica
sabendo do conteúdo das informações que estão sendo trafegadas pela
rede. Pode-se citar, por exemplo, uma mensagem eletrônica (e-mail) cujo
conteúdo pode ser observado sem maiores problemas.

•

A análise do tráfego visa analisar de uma maneira mais detalhada, mas
com maiores dificuldades, o que está se passando na rede. Essas
dificuldades estão relacionadas às mensagens que estão de alguma
maneira criptografadas.

Os ataques ativos, que estão mais relacionados à modificação, criação e
alteração dos dados, são divididos em quatro tipos. A seguir,

alguns tipos de

ataques que são utilizados em diversos ambientes:
•

Denial-of-Service (DoS)
Tipo de ataque que é caracterizado pela tentativa de um intruso impedir
que usuários autorizados acessem os seus serviços.
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Esse ataque é dividido em três tipos:
o Consumo dos recursos da infra-estrutura; esse ataque DoS tem
como característica o consumo excessivo pelo intruso dos recursos
básicos da infra-estrutura, como por exemplo, espaço em disco,
memória, largura de banda, tempo de CPU, entre outros,
impedindo que usuários tenham acesso a esses recursos de uma
maneira satisfatória;
o Destruição ou alteração da informação de configuração;

nesse

ataque o intruso altera ou destrói as informações de configuração
do computador ou de dispositivos da rede local, por exemplo, o
intruso poderá mudar as informações de rotas de um roteador;
o Destruição física ou alteração dos componentes de rede; esse
ataque DoS está mais relacionado à segurança física, ou seja, é
necessário ter um local físico adequado e seguro para todos os
componentes da infra-estrutura (DoS 2005).
•

Personificação: uma entidade faz-se passar por uma outra entidade.

•

Replay: envolve a interceptação de uma mensagem e, posteriormente, a
sua retransmissão para produzir efeitos não autorizados.

•

Modificação da mensagem; nesse caso, o conteúdo de uma mensagem é
alterado, podendo também fazer parte da mensagem ser atrasada ou
reordenada para produzir efeitos não autorizados.

2.2 Serviços de segurança
Segundo STALLINGS (1999),
classificados da seguinte maneira:”
•

Confidencialidade;

•

Autenticação;

•

Integridade;

•

Irretratabilidade;

“os serviços de segurança podem ser
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•

Controle de acesso;

•

Disponibilidade;

•

Auditoria.

2.2.1 Serviços de confidencialidade
O serviço de confidencialidade garante que as informações transmitidas
sejam acessíveis somente pelos parceiros autorizados, ou seja, é uma proteção dos
dados transmitidos contra ataques passivos.
A

criptografia

confidencialidade.

é

dos

métodos

utilizados

para

conter

ataques

de

Portanto, para se manter a confidencialidade dos dados

transmitidos entre dois parceiros há a necessidade do uso de criptografia antes das
informações serem enviadas e quando chegar ao destino essas informações terão
que ser decifradas.

2.2.2 Serviços de autenticação
O serviço de autenticação possibilita a uma entidade verificar a identidade do
outro parceiro. O serviço de autenticação pode ser classificado em:
•

Autenticação de parceiros de comunicação: permite verificar se a entidade
parceira de comunicação é autêntica;

•

Autenticação de usuários:

permite verificar se o usuário é o usuário

autêntico;
•

Autenticação de mensagem: garante que a origem de uma mensagem ou
documento eletrônico foi identificada corretamente, certificando que sua
identidade não é falsa.

2.2.3 Serviços de integridade
Este serviço permite verificar se a mensagem não foi modificada por uma
entidade não autorizada. A modificação inclui escrita, mudança, mudança de status,
apagamento, criação, atraso, e retransmissão de um fluxo de mensagens.
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2.2.4 Serviços de irretratabilidade (não-repúdio)
Este serviço garante que nem a origem e nem o destino possam negar a
transmissão ou recepção das mensagens transmitidas. Com isso, quando uma
mensagem é enviada, o destino pode provar que a mensagem foi realmente enviada
por aquela origem. Da mesma maneira, quando a mensagem é recebida, a origem
pode provar que a mensagem foi de fato recebida pelo destino.
A assinatura digital é um método que implementa o serviço de irretratabilidade
e envolve os parceiros de comunicação, ou seja, a origem e o destino. Ela utiliza-se
de um par de chaves, a chave pública e a privada.
O processo da assinatura digital se inicia quando o usuário origem codifica o
hash de uma mensagem utilizando a chave privada. Como é somente ele que tem
essa chave privada, a mensagem codificada passa a ter uma assinatura da origem
(Schneier 2001).
Com a chave pública da origem, qualquer um poderá decodificar a mensagem
codificada pela origem, e com isso, verificar a assinatura digital da origem.

2.2.5 Serviços de controle de acesso
O controle de acesso limita ou controla o acesso aos sistemas ou aplicações
através de um meio de comunicação. Para conseguir esse acesso, a entidade
deverá primeiro ser identificada e autorizada para, posteriormente, receber os
direitos de acesso ao ambiente.
O objetivo principal do controle de acesso é certificar-se que somente as
entidades autorizadas possam realizar acesso aos objetos que foram autorizados
para esses sujeitos (Stallings 1999).
O objeto é qualquer recurso que pode ser acessado e controlado.
E o direito de acesso é o caminho no qual o objeto é acessado pelo sujeito,
por exemplo, direito de acesso de leitura, gravação ou execução.
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2.2.6 Serviços de disponibilidade
Este serviço requer que o sistema esteja disponível aos parceiros autorizados
quando necessário.

2.2.7 Serviços de auditoria
Este serviço faz com que haja o registro eficiente de todos os passos de um
acesso a qualquer objeto, com o histórico de todos os eventos.
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Capítulo 3
3 Arquiteturas de armazenamento
Existe, atualmente, nos ambientes computacionais uma grande quantidade de
unidades de armazenamento conectadas diretamente nos servidores. Esse tipo de
implementação é o que chamamos de DAS.
Entretanto, verifica-se que as corporações necessitam utilizar os recursos de
armazenamento com uma eficiência cada vez maior, buscando consolidar e
compartilhar esses recursos, não se esquecendo também da disponibilidade dos
sistemas.
Com essa demanda presente, novas arquiteturas de armazenamento como o
Network Attached Storage (NAS) e o Storage Area Network (SAN) começaram a
surgir.
3.1 Direct Attached Storage (DAS)
A arquitetura DAS é aquela na qual as unidades de armazenamento são
conectadas localmente nos servidores.
Essas unidades de armazenamento conectam-se ao servidor, normalmente,
através do protocolo SCSI paralelo, IDE ou Serial ATA (SATA) e com isso a
gravação das informações são feitas em blocos de dados, ou seja, a gravação é feita
na menor unidade quando nos referimos ao armazenamento de informações num
storage. (Sarkar 2003).
A arquitetura DAS é muito utilizada, pois o custo é bem baixo além da
facilidade de implementação.
Existem alguns fatores que restringiram um crescimento ainda maior da
arquitetura DAS:
•

Com a arquitetura DAS o servidor fica limitado a quantidade de baias
internas de disco para uma futura expansão, existe também a
possibilidade de se ter discos externos, mas por outro lado também há o
limite de conexões que são bastante reduzidas;
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•

As características físicas do cabo, independente do protocolo, limitam a
distância entre o dispositivo de armazenamento e o servidor;

•

As expansões das unidades de armazenamento são realizadas com novos
servidores, ou seja, existe a necessidade de gerenciar cada um desses
servidores implicando num custo operacional;

•

Os

protocolos

utilizados

na

arquitetura

DAS

não

facilitam

o

compartilhamento das unidades de armazenamento entre os servidores,
com

isso

alguns

servidores

que

ficarem

com

as

unidades

de

armazenamento com capacidade plena não poderão utilizar do espaço
disponível dos que estão com a capacidade reduzida (Sarkar 2003).

Figura 6 – Direct Attached Storage

Na Figura 6 está representada a arquitetura Direct Attached Storage (DAS).
Neste exemplo os servidores estão com a unidade de armazenamento interna
conectada através de uma tecnologia DAS (SCSI, IDE ou SATA), fornecendo
serviços e informações aos desktops.
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Figura 7 – Fluxo das informações DAS

Na Figura 7 é apresentado o fluxo das informações na arquitetura DAS em
uma operação de entrada e saída (E/S) em disco, a partir do momento de uma
requisição E/S de um determinado arquivo até a efetivação da gravação ou leitura do
mesmo (Farley 2001).
O sistema operacional é o responsável pelo encaminhamento das requisições
de E/S das aplicações para o sistema de arquivos. Quando o sistema operacional
recebe uma requisição de E/S, ele encaminha ao sistema de arquivos que toma o
controle e determina as permissões de acesso ao arquivo, verifica a existência ou
não do arquivo na unidade de armazenamento, assim como o espaço disponível no
disco a ser gravado. Também determina quais são os blocos de disco que serão
envolvidos nesta operação.
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Após a definição dos blocos a serem gravados o gerenciador de volume
receberá as requisições de E/S e processará de acordo com a configuração do
dispositivo.
O driver do dispositivo é o último componente do sistema de software nesse
fluxo de entrada e saída das informações. O objetivo do driver é gerenciar a
transferência dos blocos à controladora de E/S.
A controladora de E/S faz o papel da ponte entre o computador e o dispositivo
de armazenamento. A função principal da controladora de E/S é receber as
requisições de E/S e transportar para um dispositivo específico.
A unidade de armazenamento recebe todas as requisições de E/S e atua na
requisição feita pela aplicação.

3.2 Network Attached Storage (NAS)
A necessidade de compartilhamento de arquivos entre equipamentos fez
surgir a arquitetura de armazenamento conectada à rede, mais conhecida como
NAS (Preston 2002). Os protocolos Network File System (NFS) e Common Internet
File System (CIFS) são exemplos típicos desta arquitetura.
A arquitetura NAS se resume a um dispositivo dedicado ao armazenamento
de arquivos, cujo sistema de arquivos pode ser acessado remotamente, sendo este
dispositivo composto por uma unidade de processamento, um sistema operacional
otimizado para as requisições de entrada e saída, os dispositivos de armazenamento
e uma ou mais placas de rede (Clark 2001).
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Cliente NAS

Servidor NAS

Aplicação

Sistema de arquivos NAS
Pilha de protocolos de
comunicação

Pilha de protocolos de
comunicação

Sistema de arquivos DAS
Gerenciador de Volume
Driver da controladora de E/S
Controladora de disco

Unidade de
armazenamento

Figura 8 – Fluxo das informações NAS

A Figura 8 mostra o fluxo das informações de uma arquitetura NAS, a
aplicação faz uma requisição de leitura / gravação, passando essa tarefa ao sistema
de arquivos NAS.
O sistema entende que essa requisição de E/S deverá ser encaminhada para
um servidor de arquivos remoto, enviando esta requisição através de uma pilha de
protocolos de comunicação.
O sistema de arquivos irá definir o local que será armazenado ou lido o
arquivo em questão, assim como toda verificação da validade do arquivo. Passando
então para o gerenciador de volume que irá processar e enviar as requisições aos
discos relacionados.
Para finalizar o processo do fluxo das informações, o protocolo de
armazenamento receberá essas informações e efetivará a gravação ou leitura no
dispositivo de armazenamento físico.
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Há várias implementações interessantes na utilização da arquitetura NAS em
uma corporação. Um exemplo típico seria a utilização dessa arquitetura como um
servidor de arquivos.
A arquitetura NAS utiliza geralmente a pilha de protocolos TCP/IP como meio
de transporte.

Figura 9 – Network Attached Storage

Uma implementação típica da arquitetura NAS pode ser vista na Figura 9, no
qual o servidor NAS está conectado a uma rede TCP/IP, possibilitando o
compartilhamento de arquivos para clientes autorizados.
Uma dificuldade na utilização da arquitetura NAS está relacionada ao
desempenho na transferência de dados. É importante observar que numa
comparação com uma arquitetura que faz a transferência no nível de blocos de
dados, o NAS leva uma pequena desvantagem, pois a transferência do NAS ocorre
no nível de arquivos. Portanto, para aplicações que necessitam de desempenho na
transferência de informações não é aconselhável a implementação da tecnologia
NAS (Preston 2002).
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3.3 Storage Area Network (SAN)
A arquitetura SAN é baseada numa infra-estrutura de múltiplos caminhos de
comunicação de dados entre os servidores e as unidades de armazenamento,
possibilitando a conexão de qualquer servidor em qualquer unidade de
armazenamento.
Geralmente, o protocolo mais utilizado nesta arquitetura é o protocolo SCSI
(Fibre Channel ou iSCSI) para a comunicação entre dois dispositivos (Preston 2002).
Mas há também o protocolo InfiniBand.
Essa rede local de armazenamento, geralmente dedicada ao tráfego de
blocos de dados, funciona com os seguintes componentes (SAN 2005):
•

Hubs e Switches Fibre Channel;

•

Roteadores, pontes e gateways;

•

Unidades de armazenamento;

•

Servidores;

•

Host Bus Adapter (HBA);

•

Cabos e conectores;

•

Software de gerenciamento.

Na

arquitetura

DAS

tem-se

ambientes

com

diversas

unidades

de

armazenamento separadas nos vários servidores da corporação, mas muitas vezes
é necessário haver uma consolidação dessas unidades, possibilitando centralizar os
recursos e as informações, essa consolidação é um aspecto presente em
implementações de SAN.
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Protocolo de armazenamento SAN
Sistema de arquivos
Driver da controladora de E/S
Gerenciador de Volume

Pilha de protocolos de
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Protocolo de
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Pilha de protocolos de
comunicação
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Figura 10 – Fluxo das informações SAN

O fluxo das informações de uma SAN é mostrado na Figura 10, a requisição
de E/S inicia-se na aplicação.
O processo é bem idêntico ao de uma gravação num disco local, mudando a
partir da interface de disco, o qual o processo passará para o controle de uma Host
Bus Adapter (HBA) e com isso as informações serão transmitidas para uma unidade
de armazenamento compartilhada na rede de armazenamento.
O protocolo de comunicação (Fibre Channel ou iSCSI) utilizado na
transmissão entrará na infra-estrutura disponível até chegar finalmente à unidade de
armazenamento de rede.
Uma rede local de armazenamento dedicada ao tráfego de blocos de dados
traz diversas vantagens à corporação. A seguir serão mostrados alguns exemplos
dessas vantagens:
•

O desempenho, ocasionado pela ótima qualidade de serviço e a baixa
latência;

•

A possibilidade de expansão da área de armazenamento, no qual pode-se
aumentar a área de armazenamento sem a necessidade de quebra dos
serviços aos usuários;
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•

Ambientes

de

alta

disponibilidade

utilizando

replicação,

cluster,

espelhamento e processamento paralelo;
•

Gerenciamento centralizado.

A Figura 11 apresenta uma típica implementação da tecnologia SAN com três
servidores com interfaces à rede local Ethernet e também com interfaces à rede de
armazenamento através das HBAs, duas em cada servidor para redundância da
conexão, cada uma conectada em um dos switches Fibre Channel. Se o Switch FC 1
falhar o outro entra automaticamente em serviço. As unidades de armazenamento
(Storage 1 e 2) estão também conectadas aos Switches, de forma redundante,
fornecendo alta disponibilidade e informações aos servidores e conseqüentemente à
rede local Ethernet.
Rede de dados
Desktop

Desktop

Rede IP

HBA FC

HBA FC

Servidor 1

HBA FC
Servidor 3

Servidor 2

Switch FC 2

Switch FC 1

Rede de
armazenamento
Storage 1

Storage 2

Unidades de armazenamento
Fibre Channel
Figura 11 – Storage Area Network (SAN)
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Por outro lado as redes locais de armazenamento possuem algumas
dificuldades (Preston 2002):
•

Existe uma dificuldade de interoperabilidade entre os diversos switches
Fibre Channel e os softwares de gerenciamento, cada fabricante tem o
seu e não se comunica com o de outro fabricante;

•

A complexidade das redes locais de armazenamento ocasiona a
necessidade de se ter recursos humanos capacitados para implementar e
administrar uma SAN;
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Capítulo 4
4 Tecnologia SCSI
O SCSI é uma tecnologia consolidada há alguns anos, sendo que essa
aceitação

deve-se

principalmente

aos

seguintes

fatores:

conectividade,

compatibilidade, confiabilidade e desempenho.
Nesse capítulo será abordado a tecnologia SCSI, começando com o SCSI
paralelo, passando pelo SCSI Fibre Channel e finalizando com uma visão mais
detalhada do protocolo iSCSI.

4.1 Procotolo Small Computer Systems Interface (SCSI)
O protocolo SCSI teve origem em 1979 no Shugart Associates System
Interface (SASI), cujo objetivo era fornecer um transporte eficiente entre
computadores e periféricos, mas somente em 1986 tornou-se um padrão de fato. As
organizações uniram esforços, acrescentaram um conjunto de comandos SCSI
assim como outras melhorias, obtendo então, em julho de 1990, a aprovação do
SCSI-2.
A interface SCSI-2 apresenta várias vantagens na conexão dos servidores
com os diversos dispositivos de armazenamentos existentes. Dentre elas, podemos
destacar: multitarefa, baixa sobrecarga, grande largura de banda, conectividade e
alta velocidade. Mas, por outro lado, há também muitas restrições, tais como: limite
de 16 dispositivos por barramento, limite no tamanho do cabo, sendo que para cada
dispositivo conectado ao barramento SCSI há uma redução no tamanho máximo.
Essas restrições resultaram na pesquisa da especificação SCSI de múltiplos
níveis, liderada pelo T10, comitê técnico responsável pela padronização da interface
de armazenamento SCSI. O T10 opera abaixo de outros dois órgãos importantes, o
InterNational Committee on Information Technology Standards (INCITS) e do
American National Standards Institute (ANSI).
Iniciou-se então a nova especificação, SCSI-3, dividida em mais de 20
documentos, tornando-se então possível separar a camada física das camadas mais
altas da padronização. Uma vez que a camada física foi separada, criaram-se
diversas alternativas para conexões, sem os limites anteriormente citados. O padrão
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SCSI-3 apresentou novas variações de comandos SCSI e comandos especiais
(Preston 2002).

Figura 12 – Arquitetura SCSI-3 (SCSI 2005)

A Figura 12 mostra a arquitetura SCSI-3. A arquitetura é definida pelo T10
Technical Committee, exceto pela IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) 1394, que é responsabilidade do IEEE; Fibre Channel, responsabilidade
do National Committee of Industrial Technology Standards (NCITS) T11; iSCSI e
Internet, responsabilidade do Internet Engineering Task Force (IETF); e Infiniband,
responsabilidade do Infiniband Trade Association.
A escrita e leitura dos dados entre os initiators e os targets são realizadas
através de uma série de comandos SCSI, requisições de entrega e de resposta. Os
comandos e parâmetros SCSI são definidos pelo Command Descriptor Block (CDB),
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cuja função básica é enviar conjuntos de comandos do initiator ao target com o
objetivo de realizar alguma tarefa específica (Clark 2003).

4.1.1 SCSI Paralelo
O SCSI é um barramento de entrada e saída (E/S) através dos quais
diferentes dispositivos conectam-se nas controladoras. O SCSI é um protocolo
caracterizado pelo alto nível de comunicação e troca de informações entre os
diversos tipos de dispositivos. As comunicações foram definidas através de múltiplas
linhas de dados para a transferência de informações entre duas entidades: um
initiator (computador) e um target (periférico). O initiator inicializa o processo de E/S
e o target executa a operação definida anteriormente pelo initiator. (Seagate 2005)
O protocolo SCSI paralelo é suportado por uma grande quantidade de
periféricos, incluindo discos duros, discos ópticos, cd-roms, scanners, impressoras
entre outros.
O início do padrão foi através do SCSI-1; este protocolo tem a especificação
de um barramento de dados de 8 bits de largura e uma taxa máxima de
transferência de 5 MB/s (megabytes por segundo).
O SCSI-2 é uma atualização tecnológica do SCSI-1, tendo como
características adicionais: taxa de transferência de dados mais rápida, mensagem
mandatória, e melhoria na compatibilidade dos comandos estruturados.
O padrão SCSI-3 é um avanço sobre o padrão SCSI-2, pois possui uma série
de novas características, tecnologias, e também novos comandos. Ao invés de ter
sido especificado de uma só vez, com o uso de um único documento descritivo
sobre o padrão, adotou-se uma abordagem diferente.
Essa nova abordagem fez do SCSI-3 uma padronização composta por níveis.
Sendo baseada nas seguintes camadas: física, protocolo, arquitetura, comandos
primários, comandos específicos dos dispositivos.
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O conjunto de comandos necessários para a implementação do SCSI-3 pode
ser visto na tabela 1:
Tabela 1 – Conjunto de comandos SCSI-3

Comandos

Camadas

SBC (SCSI Block Commands)

Comandos específicos dos dispositivos

SPC (SCSI Primary Commands)

Comandos primários

SAM (SCSI Architecture Model)

Arquitetura

SIP (SCSI Interlocked Protocol)

Protocolo

SPI (SCSI Parallel Interface)

Física

Com isso, o padrão SCSI-3 tornou-se um conjunto de especificações
relacionadas entre si. Isto permitiu que vários grupos pudessem trabalhar de forma
independente em determinadas partes do padrão, o que melhorou a eficiência e
permitiu um rápido progresso tecnológico em vários itens que precisavam ser
especificados.

4.1.2 SCSI Fibre Channel
O padrão Fibre Channel foi desenvolvido pelo NCITS T11, definindo uma
arquitetura multicamadas para o transporte de dados em blocos em uma infraestrutura de rede. E tem-se tornado um padrão de comunicação entre servidores,
unidades de armazenamento e periféricos. A tecnologia Fibre Channel suporta o uso
dos seguintes protocolos de transporte: IP, SCSI e iSCSI.
O Fibre Channel é utilizado na transferência de grande volume de dados entre
os initiators e os targets. O Fibre Channel oferece segurança, controle de fluxo,
desempenho e possibilidade de expansão. Atualmente, a aplicação mais popular
para esta tecnologia é para SAN.
A tecnologia Fibre Channel pode operar em diversas taxas de transferência,
conforme pode ser visto na tabela 2, sendo que a padronização, através do
Technical Committee T11, garante a compatibilidade de pelo menos duas gerações
anteriores (FCIA 2005).
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Tabela 2 – Roadmap Fibre Channel

Produto

Taxa de transf. (MBps)

Finalização T11 Spec

1GFC

200

1996

2GFC

400

2000

4GFC

800

2003

8GFC

1600

2006

16GFC

3200

2009

32GFC

6400

2012

64GFC

12800

2016

128GFC

25600

2020

As camadas do Fibre Channel são numeradas de FC-0 até o FC-4,
relacionadas a seguir na tabela 3 (Clark 2001):
Tabela 3 – Camadas da arquitetura Fibre Channel

Camadas

Descrição

FC-4

Upper layer protocol interface

FC-3

Common services

FC-2

Data delivery

FC-1

Ordered sets/byte encoding

FC-0

Physical interface

A camada FC-4 é a camada mais alta para mapeamento do protocolo de
rede, o qual estabelece a comunicação entre o Fibre Channel e a camada superior
de aplicações.
A camada FC-3 está ainda para ser padronizada, contudo está relacionada
aos serviços comuns, podendo fornecer, por exemplo, serviços de criptografia e
compressão de dados.
A camada FC-2 é uma camada de protocolo de sinalização, que serve como
mecanismo de transporte preparando a sinalização básica e o empacotamento. FC-2
é, por sua vez, dividida nas seguintes classes de serviços:
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•

Classe 1 fornece conexões dedicadas entre dois dispositivos com a
confirmação do recebimento do datagrama entregue;

•

Classe 2 é um serviço que evita o problema da comunicação orientada a
conexão; garante a entrega e confirma o recebimento dos datagramas;

•

Classe 3 é um serviço de empacotamento comutado; utiliza controle de
fluxo e não confirma a entrega de pacotes.

A camada FC-1 é a camada de codificação/decodificação e transmissão. A
informação é codificada em 8 bits por vez transformando-se em um caractere de
transmissão de 10 bits, método de codificação 8b/10b.
A camada FC-0 estabelece os padrões de interface e mídia que definem as
conexões físicas, distâncias e sinalizações.
Existem três topologias definidas de conexão entre os equipamentos Fibre
Channel:
•

Ponto a ponto é a topologia mais simples, que utiliza conexões
bidirecionais entre dois dispositivos, ver Figura 13; foi a primeira geração
das soluções de armazenamento de rede utilizando-se do Fibre Channel;

Figura 13 – Ponto a Ponto

•

Arbitrated loop é a topologia mais comum e um pouco mais complexa; o
funcionamento é bem similar ao do Token Ring; é possível se conectar
múltiplos dispositivos (até 126 dispositivos) a uma mídia compartilhada e
oferecer largura de banda compartilhada, conforme Figura 14;
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Figura 14 – Arbitrated Loop

•

Switched fabric é uma topologia que utiliza um ou mais switches Fibre
Channel em uma rede, conforme Figura 15, permitindo que muitos
dispositivos

se

comuniquem

ao

mesmo

tempo

sem

requerer

compartilhamento de mídia, ou seja, a largura de banda é totalmente
dedicada (Clark 2001).

Servidores

Switch Fibre Channel

Unidades de
armazenamento

Figura 15 – Fabric Switch
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4.2 Tecnologia iSCSI
O iSCSI (Satran 2004) é um protocolo proposto pelo IETF cuja função básica
é o transporte de blocos de dados SCSI através do encapsulamento do mesmo,
utilizando-se da infra-estrutura de rede IP.
O TCP foi escolhido como protocolo de transporte para o iSCSI pelos
seguintes motivos (Satran 2003):
•

O TCP fornece a confiabilidade necessária na ordem de entrega dos
pacotes;

•

Retransmite automaticamente os pacotes que não foram recebidos
adequadamente;

•

Fornece o fluxo de controle e congestionamento necessário para evitar
uma sobrecarga na rede;

•

A pilha de protocolos TCP/IP é extensivamente utilizada.

A unidade de armazenamento tem uma ou mais unidades lógicas que
processam os comandos SCSI. Os comandos que uma unidade lógica processa
estão contidos em um Command Descriptor Block (CDB). O objetivo do iSCSI é
encapsular o CDB e entregar pela rede TCP/IP os blocos de dados de maneira
segura e confiável. A Figura 16 mostra a pilha de protocolos de comunicação que
existe entre o initiator e o target.

Figura 16 – Modelo iSCSI (SNIA 2005)
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O initiator quando quer mandar informações para o target, primeiramente
transforma os blocos de dados em comandos SCSI, juntamente com os dados na
forma de uma mensagem. Em seguida encapsula no iSCSI e manda através da rede
IP. Quando a informação chega ao target, a mensagem passa pelo processo
inverso, até alcançar à controladora SCSI. A controladora SCSI verifica se o
comando é de escrita ou de leitura, finalizando o processo.

4.2.1 Login iSCSI
O protocolo iSCSI determina que há a necessidade de ser realizado um
processo de login para cada conexão TCP entre os parceiros iSCSI. A finalidade do
login do iSCSI é autenticar do lado do initiator e do target e, em seguida, habilitar
uma conexão TCP entre ambos.
O processo de login habilita uma conexão TCP para uso do iSCSI na
autenticação e negociação de qualquer parâmetro variável entre os parceiros,
podendo ainda chamar uma rotina de segurança para autenticar outras conexões
permitidas. Se não ocorrer problema neste processo, o login é estabelecido, caso
contrário, a conexão é quebrada (Satran 2004).
O initiator cria uma conexão TCP junto ao target e tenta fazer o login enviando
uma série de parâmetros. Um dos parâmetros iniciais é a identificação dos parceiros:
initiator e o target.
O próximo passo é a autenticação dos parceiros de comunicação, caso haja o
sucesso na autenticação, o initiator e o target negociam parâmetros operacionais
como o número de conexões permitidas na sessão e o tamanho do pacote.
Depois de completar todos esses processos o initiator e o target iniciam a
comunicação, no qual comandos SCSI e dados são transmitidos entre os parceiros.
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4.2.2 iSCSI Protocol Data Unit (PDU)
Um iSCSI Protocol Data Unit (PDU) é enviado como o conteúdo de um ou
mais pacotes TCP, ver Figura 17. O iSCSI PDU é composto por um ou mais
cabeçalhos, e opcionalmente um segmento de dados.
O primeiro segmento é o Basic Header Segment (BHS), segmento de
cabeçalho de 48 bytes fixos. O segundo segmento é o Additional Header Segment
(AHS). Ainda há mais três segmentos que compõem o restante do iSCSI PDU,
conforme mostrado na Figura 17, o Header Digest, o Data segment e o Data Digest.

Figura 17 – Frame Ethernet contendo um iSCSI PDU
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4.2.3 Sessão iSCSI
Uma sessão iSCSI entre o initiator e o target deve ser habilitada através do
processo de login. Uma sessão iSCSI é composta de uma ou mais conexões TCP,
usadas na comunicação entre os parceiros (Clark 2001), conforme Figura 18.

Figura 18– Sessão iSCSI (Clark 2001)

As múltiplas conexões TCP em uma sessão têm duas finalidades básicas:
aumentar a largura de banda de transmissão para fornecer desempenho e
redundância na comunicação possibilitando uma disponibilidade maior caso haja
uma queda em uma determinada conexão. (Sarkar 2003)
Quando o initiator estabelece uma sessão com o target, é gerado um initiator
session ID (ISID). O target por sua vez, respondendo à requisição de login, irá gerar
um único target session ID (TSID). Esse relacionamento entre as entidades é
referenciado como Nexus e esta associação I_T nexus (Initiator_Target nexus)
define uma sessão iSCSI.

4.2.4 Discovery Session
O discovery session tem como objetivo apresentar para cada um dos initiators
os targets iSCSI disponíveis, assim como os seus endereços IPs e as portas.
Portanto, o discovery session é um dos processos utilizados na apresentação das
controladoras dos targets iSCSI aos initiators (Hufferd 2005).
O iSCSI suporta os seguintes mecanismos de descoberta (Bakke 2004):
•

Configuração estática: esse mecanismo assume que o endereço IP, o
número da porta TCP e a informação do nome do target iSCSI já estão
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disponíveis ao Initiator. O initiator utiliza do endereço IP e da porta TCP
para estabelecer uma conexão iSCSI e utiliza a informação do nome do
target iSCSI para o estabelecimento de uma sessão iSCSI. Mecanismo
ideal para implementações pequenas;
•

Descoberta através do SendTargets: esse mecanismo assume que

o

endereço IP e o número da porta TCP do target iSCSI já estão disponíveis
ao initiator. O initiator utiliza dessas informações para estabelecer uma
Discovery Session na entidade de rede. Logo em seguida o initiator envia
um comando SendTargets para pesquisar as informações sobre a
disponibilidade dos targets iSCSI;
•

Zero configuration: esse mecanismo assume que o initiator não tem
nenhuma informação do target. O initiator pode enviar mensagens
multicast de descoberta ou pode também enviar mensagens de
descoberta aos servidores de nomes de unidades de armazenamento,
como por exemplo, o Service Location Protocol (SLP) e o Internet Storage
Name Service (iSNS).

4.2.5 Internet Storage Name Service (iSNS)
O protocolo Internet Storage Name Service (iSNS) é uma combinação do
Fibre Channel Simple Name Server (SNS) com a funcionalidade do Domain Name
System (DNS) da rede IP, podendo ser disponibilizado em servidores iSNS
específicos, em equipamentos de comunicação de redes de armazenamento
(switches, roteadores, etc.) ou em targets.
O iSNS permite que os targets registrem-se num servidor iSNS, normalmente
definido como ponto central de controle, e possibilita que o administrador configure
um domínio de descoberta (DD), ou seja, uma zona de acesso. Com isso, quando o
host requisitar ao ponto central de controle informações sobre as controladoras de
armazenamento iSCSI, somente as controladoras autorizadas é que serão
informadas (Hufferd 2005). O iSNS tem como característica um protocolo de
notificação que permite ao host determinar quando há uma mudança no domínio de
descoberta ou quando há uma nova controladora de armazenamento iSCSI
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disponível. A Figura 19 mostra um exemplo de um ambiente utilizando o Servidor
iSNS para autorização dos dispositivos initiator e target.
Initiator

Regi

stro
iS

NS

iqn.2006-01.com.exemplo:win2003

Servidor iSNS

Target

st
Regi

N
ro iS

S

Domínio Padrão
iqn.2006-01.com.exemplo:win2003
iqn.2006-02.com.exemplo:storage.disk1

iqn.2006-02.com.exemplo:storage.disk1

Figura 19 – Exemplo iSNS

O uso do iSNS fornece facilidade na descoberta, registro e gerenciamento de
recursos IP, como por exemplo, o zoneamento e o gerenciamento da mudança de
status de um dispositivo (Clark 2003).

4.2.6 Padrão de nomes
A intenção do processo de nomeação do iSCSI é fornecer uma identidade
única na rede para targets e initiators, que seja permanente, escalável e de leitura
fácil. Para isso, o processo deve estar condizente com os padrões de nomeação do
Uniform Resource Names (URN) (Sollins 1994).
Os initiators e os targets devem suportar nomes iSCSI de até no máximo 223
bytes. A separação do nome iSCSI do endereço iSCSI faz com que os dispositivos
de armazenamento tenham uma identidade única na rede, sendo que o nome iSCSI
ficará vinculado a uma unidade lógica e não a uma porta ou a um hardware. Isso
permite a flexibilidade de mudança de um hardware defeituoso mantendo-se o
mesmo nome iSCSI ou qualquer configuração atribuída ao dispositivo (Clark 2001).
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O iSCSI utiliza o conceito de entidade de rede, o qual é conectado à rede IP,
conforme Figura 20. Uma entidade de rede pode ter um ou mais portais de rede,
cada qual pode ser usado para obter acesso à rede IP por algum nó iSCSI contido
nessa entidade de rede. O nó iSCSI pode ser um iSCSI initiator ou target contido
também na entidade de rede (Satran 2004).
O portal de rede, por sua vez, é definido com os seguintes elementos:
endereço IP e número da porta TCP.

Figura 20 – Nomes dos objetos iSCSI (Clark 2001)

A estrutura dos nomes iSCSI consiste de duas partes: um type designator
seguido de uma única cadeia de nome. Há suporte para duas autoridades de nomes:
iSCSI Qualified Name (iqn) e EUI format.

4.2.6.1 iSCSI Qualified Name (iqn)
O iSCSI Qualified Name é usado por qualquer organização que tenha o
próprio domínio registrado, sendo útil para usuários finais e fornecedores de serviços
que desejam atribuir nomes iSCSI para os targets e/ou initiators (Satran 2004).
O iSCSI Qualified Name consiste de:
•

o próprio “iqn.”, usado basicamente para distinguir entre o iqn dos nomes
“eui”;
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•

um código de data, no formato aaaa-mm, no qual “aaaa” é o primeiro ano
que o domínio foi registrado (ex: 2005) e o “mm” é mês que o domínio foi
registrado (ex: se for abril, “04”) ;

•

um ponto “.”

•

o domínio, utilizado no sentido inverso;

•

um “:” opcional, uma cadeia de caracteres que poderá conter o tipo do
produto, o número de série, identificadores, chaves de softwares ou
qualquer outra cadeia de caracteres para identificar o dispositivo.

Exemplo:
tipo

data

nomeautoridade

cadeia

iqn

2005-04

com.exemplo

storage.disk1.sys1.xyz

4.2.6.2 EUI format
O IEEE Registration Authority auxilia na formatação do nome único (EUI - 64
format). O formato EUI-64 é usado para construir um identificador global em outros
protocolos de rede, porém, para utilizar esse formato, o fabricante deverá ter
registrado com o IEEE Registration Authority (Satran 2004). O formato é composto
de:
•

o próprio “eui.”.

•

identificador EUI-64 (16 dígitos ASCII hexadecimal).

Exemplo:
tipo

EUI-64 (16 dígitos hexadecimal)

eui

0123456789ABCDEF

4.2.7 TCP Offload Engine (TOE)
As tecnologias atuais da rede Ethernet com padrões de 1Gbit e 10Gbit têm
ocasionado um aumento no processamento dos servidores, pois normalmente
necessitam de mais ciclos de CPU para processar a pilha de protocolo TCP/IP.
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Portanto, com o aumento da velocidade da rede Ethernet, o desempenho do servidor
tende a degradar.
Nas aplicações baseadas na tecnologia iSCSI, no qual comandos SCSI são
transportados pela rede IP, o uso do TCP Offload Engine (TOE) pode atenuar a
sobrecarga de processamento da CPU (Senapathi 2004).
Há três tipos de implementações no uso do iSCSI na placa de rede (SNIA
2004).
A primeira opção seria através da instalação do driver iSCSI da placa de rede
Ethernet no próprio sistema operacional, por exemplo, uma placa de rede 1Gbit
Ethernet instalada no servidor ou mesmo numa estação de trabalho. Ver Figura 21.

Figura 21 – Software iSCSI (SNIA 2004)

A vantagem dessa implementação é o baixo custo da solução, porém é
interessante verificar a relação custo x benefício, já que o desempenho é
prejudicado pela sobrecarga na CPU.
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A segunda implementação é o iSCSI em software com o TCP Offload, o
desenvolvimento do TOE marca um avanço significativo no desempenho das
implementações baseadas no protocolo TCP/IP (SNIA 2004).
O iSCSI beneficiou-se muito com a solução do TOE, pois as operações de
entrada e saída (E/S) em blocos geram um grande volume de trocas no TCP/IP.
Com a sobrecarga do TCP removida do processamento na CPU do servidor, há
somente o processamento do iSCSI, ver Figura 22.

Figura 22 – Software iSCSI com TCP Offload (SNIA 2004)

A última implementação é o hardware iSCSI com o TOE, no qual o TOE
possibilita que o sistema operacional transfira todo o tráfego TCP/IP para um
hardware dedicado na placa de rede, deixando as decisões de controle TCP/IP ao
servidor (Senapathi 2004).
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Essa implementação oferece um ótimo desempenho, pois diminui a
sobrecarga na CPU do servidor, mas por outro lado acrescenta um custo extra a
placa de rede. Ver Figura 23.

Figura 23 – Hardware iSCSI com TCP Offload (SNIA 2004)

4.2.8 Segurança no iSCSI
Até algum tempo atrás os protocolos utilizados para interação com os
dispositivos de armazenamento não tinham uma atenção especial para questões
referentes à segurança, pois eram baseadas em unidades de armazenamento
conectadas diretamente ao servidor não compartilhado ou, então, utilizavam redes
específicas de armazenamento com portas de acesso controladas e isoladas da
rede IP o qual ofereciam um risco muito pequeno à segurança.
Atualmente, as tecnologias de armazenamento baseadas em redes IP, fazem
com

que

questões

de

segurança

tornem-se

obrigatórias

em

qualquer

implementação, justamente para evitar que entidades não autorizadas tenham
acesso às informações confidenciais.
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Os principais controles são:
•

Confidencialidade dos dados;

•

Integridade dos dados;

•

Autenticação da entidade;

•

Controle de acesso.

Os controles utilizados pelo protocolo iSCSI são os seguintes:
•

Autenticação in-band entre o initiator e o target no processo de login;

•

Proteção ao pacote IP utilizando-se do IP Security (IPSec) .

4.2.8.1 Autenticação in-band
A autenticação in-band é aquela que acontece durante a fase de login, no
qual tanto o initiator pode autenticar-se no target quanto o target pode autenticar-se
no initiator.
O mecanismo de autenticação possibilita identificar com segurança a entidade
parceira e, associado ao mecanismo de controle de acesso, permite proteger os
recursos de armazenamentos contra acessos não autorizados, sendo considerado o
principal elemento da negociação de segurança entre as entidades (Satran 2004).
A autenticação é realizada para cada conexão TCP dentro da sessão iSCSI
através da troca do iSCSI PDU.
O initiator é a entidade que irá definir qual o método de autenticação que
deverá ser selecionado, mesmo que a requisição da autenticação se inicie pelo lado
do target. A tabela 4 apresenta alguns dos métodos que podem ser utilizados na
autenticação.
Tabela 4 – Métodos de autenticação

Nome

Descrição

KRB5

Kerberos V5 (Kohl 1993)

SPKM1

Simple Public Key GSS-API Mechanism (Adams 1996)

SPKM2

Simple Public Key GSS-API Mechanism (Adams 1996)
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SRP

Secure Remote Password (Wu 2000)

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol (Simpson 1996)

NONE

No authentication

A padronização dos initiators e targets coloca como requisito imprescindível o
suporte ao protocolo Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) na
autenticação dos parceiros. (Satran 2004).
O protocolo CHAP é um procotolo de autenticação de desafio e resposta, que
usa o algoritmo hash. Message Digest 5 (MD5) para codificar a resposta. No capítulo
7, mais especificamente na sessão 7.1.3.2, será apresentado com maior detalhe o
protocolo de autenticação CHAP.

4.2.8.2 IP Security (IPSec)
O IP Security é um conjunto de serviços de proteção baseados em
criptografia e protocolos de segurança na camada IP. Basicamente dois protocolos
são usados para fornecer segurança na comunicação (Stallings 1999):
•

Authentication Header (AH), um protocolo de autenticação voltado ao
cabeçalho do protocolo;

•

Encapsulating Security Payload (ESP), um protocolo de autenticação e
criptografia voltado ao formato do pacote.

Os serviços fornecidos pelos protocolos são os seguintes:
•

Controle de acesso;

•

Integridade;

•

Autenticação;

•

Rejeição de pacotes retransmitidos;

•

Confidencialidade;

•

Tráfego limitado ao fluxo de confidencialidade.

No capítulo 7, mais especificamente na sessão 7.1.3.1, será visto com
maiores detalhes o protocolo IPSec.
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Capítulo 5
5 Cenários
O aumento crescente no volume de dados das corporações tornou-se um
grande obstáculo para a área de tecnologia da informação. As corporações
depararam-se com problemas de armazenamento, no desempenho de acesso, ou
mesmo numa eventual recuperação dessas informações de uma maneira rápida e
eficiente.
A tecnologia SAN iSCSI tem-se tornado uma escolha muito interessante para
as

corporações

que

desejam

implementar

uma

rede

de

armazenamento

principalmente pelo custo atraente em relação ao Fibre Channel.
Utilizando comandos SCSI no transporte dos blocos de dados, e fornecendo
desempenho e confiabilidade na transmissão das informações, o iSCSI oferece
também compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, aplicações, base de
dados, entre outros.
Na medida em que a necessidade de se investir na infra-estrutura de rede
não se torna um impedimento à utilização dos benefícios do iSCSI, pode-se notar
um crescente aumento da base instalada do iSCSI nas corporações.
Porém não se pode descartar a possibilidade de implementar uma solução de
armazenamento baseada na tecnologia NAS, o qual se tem custos baixos e
desempenho razoável nas implementações.
O desempenho do Fibre Channel é melhor na maioria das situações. A
velocidade das HBAs Fibre Channel operam atualmente em 2 Gbit e 4 Gbit.
A seguir são apresentados alguns cenários utilizados pelas corporações,
analisando, com isso, a disponibilidade, segurança e escalabilidade do ambiente de
armazenamento de dados:
•

Associação de unidades de armazenamento a servidores em rede SAN no
modelo segregado;

•

Associação de unidades de armazenamento a servidores em rede SAN no
modelo compartilhado;

•

Redundância de servidores no modelo segregado;
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•

Redundância de servidores no modelo compartilhado;

•

Utilização conjunta de diversas arquiteturas e tecnologias;

•

Replicação para site backup;

•

Cluster de processamento.

5.1 Cenário 1: associação de unidades de armazenamento a servidores em
rede SAN no modelo segregado
Há um predomínio muito grande da arquitetura DAS nas corporações, pois as
unidades de armazenamento, já presentes nesses servidores, são utilizadas de uma
maneira compartilhada. Com isso, se houver falta de espaço nessas unidades de
armazenamento e o sistema não suportar a expansibilidade, será necessário adquirir
um outro servidor com a tecnologia DAS ou uma solução alternativa (Hufferd 2005).
A aquisição de novos servidores DAS faz com que haja problemas como, por
exemplo:
•

Administração dos espaços de armazenamento, ou seja, um determinado
servidor pode ter discos totalmente cheios e outros com capacidade livre;

•

Problemas com a disponibilidade das informações, no qual a falha de um
determinado

servidor

resulta

na

indisponibilidade

no

acesso

as

informações contidas nos discos desse servidor.
Uma alternativa interessante para esses problemas relatados seria a
utilização de unidades de armazenamento externas com a tecnologia iSCSI.
O cenário 1 representado pela Figura 24 mostra uma realidade nas
organizações que buscam uma alternativa de redes de armazenamento com o custo
um pouco mais baixo com relação a uma SAN Fibre Channel.
A solução utilizada para evitar problemas de desempenho, é composta de
duas redes distintas: uma rede somente para os dados e outra rede somente para o
tráfego de armazenamento baseado no protocolo iSCSI.
O investimento não é tão alto quanto de uma SAN Fibre Channel, e traz um
desempenho razoável. Pouco tempo atrás, as redes ethernets não tinham banda de
transmissão adequada e nem baixa latência para suportar uma rede de
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armazenamento. Atualmente, com as redes 1 Gigabit e 10 Gigabits Ethernet, o
acesso à rede de armazenamento tornou-se viável para esse tipo de implementação
(Meth 2003).
No cenário de uma rede de armazenamento segregada da rede de dados,
como mostrado na Figura 24, cada servidor utiliza duas interfaces de rede, sendo
uma placa de rede Gigabit Ethernet, para acesso à rede de dados e outra, de
preferência, uma Host Bus Adapter (HBA) iSCSI para conectar cada um dos
servidores à rede de armazenamento.
Uma das principais vantagens neste tipo de esquema é o desempenho geral
na transmissão das informações:

tanto as transmissões de dados quanto as

transmissões de armazenamento são beneficiadas, pois as transmissões de dados
são feitas pela placa Gigabit Ethernet e as transmissões de armazenamento são
realizadas pelas HBAs iSCSI.

Figura 24 – Visão física da rede de armazenamento segregada da rede de dados
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Os servidores com HBAs iSCSI acessam a unidade de armazenamento iSCSI
na rede de armazenamento, enviando comandos SCSI encapsulados no iSCSI PDU
para a porta da unidade iSCSI.
O servidor iSNS, que está presente na rede segregada, é responsável pelos
registros dos dispositivos iSCSI na rede de armazenamento, proporcionando um
melhor controle e gerenciamento dos servidores e unidades de armazenamento.
É interessante observar que a unidade de armazenamento iSCSI pode ser
configurada de um modo que haja redundância de fontes, placas, discos e conexões
possibilitando assim uma disponibilidade maior ao ambiente.
Uma outra questão seria a escalabilidade da solução, ou seja, se houver
necessidade de mais espaço de armazenamento pode-se acrescentar uma unidade
de armazenamento iSCSI a mais na infra-estrutura simplesmente conectando-o na
rede TCP/IP.
Na Figura 25 é apresentada uma visão lógica dos dispositivos de
armazenamento

conectados

nos

servidores,

no

qual

cada

unidade

de

armazenamento dividida em unidades lógicas (LUN). Essas LUNs são associadas a
servidores. Portanto cada servidor poderá ter disponível “n” LUNs diferentes.
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Rede de dados
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Rede IP
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HBA
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HBA
iSCSI
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Servidor 1

Servidor 3

Servidor 2

LUN 1

LUN 2

Storage 1

LUN 0
Storage 2

Unidades de
armazenamento iSCSI
Rede de
armazenamento
Figura 25 – Visão lógica dos dispositivos de armazenamento

No exemplo da Figura 25, o servidor 1 está acessando as informações do
storage 1, sendo que essas informações estão divididas em duas unidades lógicas
distintas (LUN 0 e LUN 1). O servidor 2 acessa a LUN 2 no storage 1. E para
finalizar o servidor 3 acessa a LUN 0 no storage 2.

5.2 Cenário 2: associação de unidades de armazenamento a servidores em
rede SAN no modelo compartilhado
Este cenário é semelhante ao anterior exceto pelo fato da rede de dados e a
rede de armazenamento (SAN) compartilhar a mesma infra-estrutura de rede, como
mostrado na Figura 26.
A utilização da mesma infra-estrutura já existente nas corporações para
expandir a rede de armazenamento traz um benefício muito grande com relação ao
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custo tanto de implementação quanto de treinamento das pessoas responsáveis
pela rede de armazenamento. Porém esse benefício pode ser ilusório perante o
desempenho da rede local.
As corporações têm na maior parte da infra-estrutura de rede soluções
baseadas em conexões Ethernet 100 Mbits/s, para conexões de desktops, e os
servidores com links de 1Gbit/s.
No exemplo da Figura 26, o servidor 2 está implementado com uma HBA
iSCSI utilizando-se do hardware iSCSI com TCP Offload Engine (TOE). Esse tipo de
implementação traz mais desempenho ao servidor.
O servidor iSNS é o responsável pelos registros dos dispositivos iSCSI na
rede compartilhada, proporcionando um melhor controle e gerenciamento dos
servidores e unidades de armazenamento

Figura 26 – Cenário tradicional
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É importante observar no cenário da Figura 27 a disponibilidade e
expansibilidade

da

solução

com

relação

aos

servidores

e

unidades

de

armazenamento. Por exemplo, se houver uma falha no Servidor 1, pode-se colocar
um novo Servidor 3 para executar os mesmos serviços que estavam sendo
atribuídos ao Servidor 1.
Depois dos serviços estarem ativos no Servidor 3, a próxima etapa é
apresentar ao Servidor 3 as LUNs atribuídas anteriormente ao Servidor 1, concluindo
assim o processo da disponibilidade comentada anteriormente.

Servidor 1

Servidor 2

Servidor iSNS

Driver
iSCSI

Servidor 3

Rede IP
Driver
iSCSI

Storage 1

Storage 2

Unidades de armazenamento iSCSI
Figura 27 – Disponibilidade no acesso as informações

Nas corporações é comum estimar uma determinada capacidade de
armazenamento e observar que depois de algum tempo o crescimento está acima
do esperado. Com isso a flexibilidade de expansão na capacidade é essencial ao
negócio da corporação.
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Na Figura 28 pode-se observar, na visão física, também a facilidade de
expandir a capacidade de armazenamento. A nova unidade pode ser acrescentada à
infra-estrutura sem a necessidade de interromper os serviços ativos, bastando para
isso uma porta no switch Ethernet e a apresentação da nova unidade de
armazenamento ao(s) servidor(es) designado(s). Neste caso o Storage 3 é
apresentado ao servidor 2 como um novo dispositivo para armazenamento.

Servidor 1

Servidor 2

Servidor iSNS

Driver
iSCSI

Rede IP

Storage 1

Storage 2

Storage 3

Unidades de armazenamento iSCSI
Figura 28 – Expansão da capacidade de armazenamento

5.3 Cenário 3: redundância de servidores no modelo segregado
Atualmente ambientes com alta disponibilidade têm sido um pré-requisito
essencial para algumas soluções corporativas críticas.
As corporações têm adotado cada vez mais ambientes de alta disponibilidade
e o cluster de servidores é um exemplo disso. Nesta arquitetura, se um determinado
servidor falhar o outro servidor irá assumir a operação em substituição ao servidor
falho.
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Uma maneira simples de abordar a redundância de servidores envolve dois
servidores que trabalham em conjunto fornecendo suporte a serviços e aplicações.
Os dois servidores são interligados através de um meio de comunicação, por
exemplo, o TCP/IP ou comunicação serial, cujo objetivo principal é verificar se os
servidores e serviços estão ativos através de um monitoramento contínuo destes .
Essa interligação é conhecida também pelo nome de heartbeat.
O sistema de redundância de servidores pode também contemplar uma
unidade de armazenamento externa possibilitando que dados armazenados em
disco possam ser utilizados no servidor redundante. A seguir, na Figura 29, é
mostrada uma solução de redundância de servidores juntamente com a unidade de
armazenamento externa.

Figura 29 – Redundância de servidores
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Esse cenário envolve tipicamente uma topologia de cluster de duas máquinas,
servidor principal e secundário.
Se o servidor principal, por exemplo, estiver com serviços de correio
eletrônico e apresentar uma falha, o servidor secundário, devidamente configurado,
entrará em operação com esses mesmos serviços. A falha é identificada pela
conexão heartbeat. O servidor secundário estará utilizando o mesmo local no volume
da unidade de armazenamento iSCSI. A representação lógica desse exemplo pode
ser visto na Figura 30.
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Figura 30 – Processo de alta disponibilidade
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O processo de alta disponibilidade da Figura 30 apresenta uma visão lógica
para um melhor entendimento da unidade atribuída ao cluster. O cluster, referente
ao correio eletrônico, tem a associação da LUN 0 no Storage 1. Portanto no
momento da falha do servidor principal, o secundário assumirá o controle do
Storage1, evitando assim uma parada no ambiente.
A unidade de armazenamento iSCSI é composta de vários discos e uma
porta iSCSI para ser conectada no próprio switch ethernet. Esta unidade de
armazenamento iSCSI também é conhecido como target. Os discos podem estar
simplesmente agrupados formando o Just a Bunch of Disks (JBOD) ou utilizando
suporte à tolerância a falhas como o Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID)
1, 5, 0+1, 1+5.
O JBOD nada mais é do que um conjunto de discos agrupados num gabinete
apropriado fornecendo capacidade de armazenamento à solução.
Vale observar que, de acordo com a necessidade de armazenamento, podese acrescentar unidades iSCSI (target) extras e consequentemente apresentar as
unidades lógicas aos devidos servidores de uma maneira simples e rápida. Portanto
a flexibilidade é um ponto forte nesse tipo de implementação.

5.4 Cenário 4: redundância de servidores no modelo compartilhado
Na redundância de servidores no modelo compartilhado a infra-estrutura de
rede é a mesma para dados e armazenamento.
A implementação do cluster de servidores é realizada, por exemplo, com dois
servidores, sendo cada um com duas placas: uma de rede para o heartbeat e outra
HBA para acesso a rede IP, ver Figura 31.
Não há diferenças no gerenciamento e funcionalidade dos dois modelos:
segregado e compartilhado.

65

Desktop

Desktop

Principal

Secundário
Heartbeat

HBA
iSCSI

TCP/IP
ou Serial
HBA
iSCSI
Rede IP

Storage 1
Unidade de
armazenamento iSCSI
Figura 31 – Alta disponibilidade no modelo compartilhado

5.5 Cenário 5: utilização conjunta de diversas arquiteturas e tecnologias
As corporações têm investido durante anos em sistemas de armazenamento
que se utilizam de diversas arquiteturas de armazenamento. Variam desde NAS,
passando por Fibre Channel e chegando ao iSCSI, isso sem mencionar a arquitetura
DAS, utilizada pela grande maioria das organizações.
Nesse cenário muitas vezes é necessário lidar, conjuntamente, com
diferentes arquiteturas e tecnologias de armazenamento.
Na Figura 32, é apresentado o servidor NAS 2 que pode ser utilizado como
servidor de arquivos, o qual está conectado diretamente a uma rede local e à rede
de armazenamento. O sistema de armazenamento principal é baseado na tecnologia
Fibre Channel, com uma biblioteca de fitas, servidores, HBAs Fibre Channel e
switches FC.
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O Storage router faz o papel de brigde entre o Fibre Channel e o iSCSI: esse
dispositivo faz a interconexão entre as infra-estruturas de rede IP e Fibre Channel,
permitindo com que os servidores IPs com HBAs iSCSI (servidores 4 e 5), utilizem
os Storages ou a biblioteca de fitas conectados à SAN Fibre Channel. Com isso
quando os servidores com HBA iSCSI fazem requisições de leitura ou escrita de
dados no storage Fibre Channel, essas requisições iSCSI são convertidas pelo
Storage router em solicitações Fibre Channel e as encaminha para o target Fibre
Channel, storages 1 ou 2.
O servidor iSNS é o responsável pelos registros dos dispositivos iSCSI na
rede de armazenamento (SAN iSCSI), proporcionando um melhor controle e
gerenciamento dos servidores e unidades de armazenamento.
Uma aplicação bastante interessante seria a utilização desse ambiente para
um processo de backup centralizado, possibilitando um gerenciamento único de todo
o backup da organização, com isso, é possível fazer o backup dos Storages iSCSI 1
e 2, da SAN iSCSI, na biblioteca de fitas que está presente no ambiente Fibre
Channel.
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Figura 32 – Utilização conjunta de diversas tecnologias SAN

5.6 Cenário 6: replicação para site backup
Tempos atrás, o plano de recuperação de desastre era abordado somente em
grandes corporações, porém depois dos incidentes acontecidos nesses últimos
anos, as discussões chegaram a todo tipo de corporação. Tornaram-se prioritários
além da recuperação de desastre (RD), a proteção de dados e um plano de
continuidade dos negócios (PCN). Muitas vezes os próprios acionistas exigem essas
soluções para manter a confiabilidade no negócio.
A tecnologia de armazenamento baseada em IP tem ajudado muito na
implantação desta funcionalidade, tendo como principal diferencial a relação custo x
benefício.
Nesses ambientes é necessário mover uma grande quantidade de dados de
um lado para o outro, e quase sempre distantes, de uma maneira rápida, segura e
confiável.
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A replicação dos dados é uma maneira confiável de se garantir que falhas ou
problemas ocasionados num determinado ambiente não afetem a disponibilidade
das informações.
Existem atualmente dois tipos de replicação dos dados: a replicação síncrona
e a assíncrona.
A replicação síncrona fornece uma opção muito interessante para aplicações
de missão crítica, pois os dados são replicados, no site backup, no instante em que
é realizada a gravação no site principal. A transação é concluída somente quando há
a confirmação da gravação dos dados no sistema primário e no backup. Esse tipo de
cópia normalmente é utilizado para replicações de curta distância.
A replicação assíncrona é uma forma de replicação na qual o processo de
cópia está desconectado do processo de escrita dos dados no local primário, ou
seja, é realizada a gravação dos dados no site principal e posteriormente é feita a
réplica no site backup. Replicação assíncrona é uma opção interessante para
fornecer cópias off-site para recuperação de desastres e também é o método
utilizado para replicações a longa distância.
O crescimento dentro das corporações da rede de armazenamento IP tem-se
mostrado cada vez mais eficiente na implementação de redes corporativas
distribuídas em diversas localidades.
Na Figura 33, a rede de armazenamento iSCSI está no site principal. Existe,
porém, no site backup, uma unidade de armazenamento semelhante funcionando
como uma contingência do site principal.
No site principal tem-se servidores com HBAs iSCSI, estações de trabalho,
switch ethernet, storage iSCSI e um roteador.
Pode-se ter um enlace de alta velocidade entre os dois sites, e esse enlace
ser composto por outros enlaces. A utilização de mais enlaces permite implementar
esquemas de contingência mais adequada à solução, além de propiciar também
aumento de desempenho através do aumento da banda na transmissão de dados e
armazenamento.
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Os servidores iSNS, que estão presentes nos dois sites, são os responsáveis
pelos registros dos dispositivos iSCSI na rede de armazenamento, proporcionando
um melhor controle e gerenciamento dos servidores e unidades de armazenamento.
O site backup é uma réplica do site principal sendo que parte ou a totalidade
das informações contidas no site principal pode ser transferida para o site backup.

Figura 33 – Replicação para o site backup

A utilização mais eficiente dos recursos da infra-estrutura de armazenamento
em rede e a possibilidade de se ter um site backup com atualizações constantes da
unidade de armazenamento secundária gravadas em blocos, são alguns dos
benefícios diretos que se pode ter nessa solução de replicação utilizando a
tecnologia de armazenamento iSCSI.
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5.7 Cenário 7: cluster de processamento
O cluster de processamento é uma solução para a crescente demanda na
capacidade de processamento em diferentes áreas, principalmente científicas, de
previsões climáticas, financeiras e de entretenimento.
De um modo geral, o sistema é dividido em um nó controlador denominado
front-end, cuja função principal é a de controlar as requisições de processamento do
cluster, atribuindo e balanceando a carga entre os nós secundários (S1, S2, ...S7)
denominados back-ends. Essa divisão no processamento garante ao ambiente uma
utilização mais adequada dos recursos dos servidores.
O cenário da Figura 34 garante uma escalabilidade muito grande tanto para
processamento quanto para armazenamento, pois podem ser adicionados mais
servidores caso haja necessidade de se aumentar o poder de processamento, e
também mais unidades de armazenamento iSCSI conectadas à porta iSCSI através
da rede IP.
Rede de
armazenamento

Rede de dados

Cluster de Processamento
GFS
UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1
NIC
2

1

0

1

0

1

0

UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1

Storage 1

Rede IP

Back-ends

NIC
2

UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1

NIC
2

UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1
NIC
2

1

0

UI D

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1
NIC
2

1

0

1

0

1

0

S1
S2
S3
S4
S5

Desktop
Rede IP

UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1
NIC
2

UID

hp ProLiant DL360 G3

NIC
1
NIC
2

S6
S7

hp ProLiant DL580
UID

2

1

D upl ex

Simplex

0

0

1

1

0

2

1

3

Desktop

Front-end
Storage 1

Figura 34 – Cluster de Processamento

A rede IP é a infra-estrutura responsável pela interconexão do cluster de
processamento com as unidades de armazenamento iSCSI, fazendo com que todos
os dados possam ser lidos e gravados em uma unidade de armazenamento externo.
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Um detalhe nesse ambiente é o uso de um sistema de arquivos paralelo
como, por exemplo, o Global File System (GFS), ou ainda o General Parallel File
System (GPFS) , possibilitando o compartilhamento dos sistemas de arquivos entre
os nós de processamento.
O GFS é um sistema de arquivos e gerenciador de volumes cujo objetivo é
permitir aos servidores do cluster de processamento, ler e gravar em um mesmo
disco simultaneamente (Radding 2004).
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Capítulo 6
6 Análise de vulnerabilidades
O objetivo principal deste capítulo é identificar as principais vulnerabilidades
existentes dos diversos ambientes utilizados atualmente pelas organizações,
conforme os cenários relacionados no capítulo 5.
Uma vulnerabilidade é um ponto fraco na segurança que um intruso pode
explorar para obter acesso não autorizado aos recursos, causar falhas de
integridade e indisponibilidade no sistema. As vulnerabilidades podem ter origem na
tecnologia, nas pessoas ou nos processos. Elas podem ser causadas por falhas de
projeto, implementação ou no processo.
Os ataques são realizados tipicamente explorando alguma vulnerabilidade do
ambiente. Os objetivos desses ataques podem ser os mais variados possíveis,
desde uma simples observação até modificações e roubos nas informações,
conforme foi comentado no capítulo 2.

6.1 Segurança da pilha TCP/IP
O protocolo de transporte utilizado pelo protocolo iSCSI é o TCP. Por este
motivo, esta seção irá focar as principais vulnerabilidades na pilha TCP/IP utilizando
o protocolo TCP.
As principais vulnerabilidades são:
•

Personificação de servidor através de IP Spoofing;

•

Observação não autorizada de dados;

•

Seqüestro de conexão TCP.

6.1.1 Personificação de servidor através de IP Spoofing
O IP spoofing (Dwivedi 2002) consiste no uso indevido de um endereço IP
possibilitando que uma máquina impostora (intruso) utilize o endereço IP de outra
máquina legítima (Desktop), conforme exemplo mostrado na Figura 35.
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Figura 35 – Exemplo de IP Spoofing

Essa técnica consiste em colocar um computador na rede TCP/IP, no qual o
intruso tentará fazer uma conexão com o Servidor 1 fazendo-se passar por um
cliente autêntico, Desktop, personificando o seu endereço IP (192.168.0.2). Para que
o ataque IP Spoofing funcione a contento é necessário impedir a operação da
máquina cliente personificada. Uma das técnicas é realizar um Denial of Service
(DoS), no qual o intruso enviará ao Desktop diversos pacotes, causando um DoS ao
sobrecarregar e travar o Desktop. Na impossibilidade do Desktop responder ao
Servidor 1, o intruso estabelecerá a conexão.

6.1.2 Observação não autorizada de dados
A observação não autorizada de dados é um tipo de ataque passivo voltado à
observação das informações que estão sendo trafegadas pela rede.
Um software de observação de pacotes altera o funcionamento da placa de
rede, passando esta a funcionar de modo promíscuo, para que o intruso possa
receber todos os pacotes trafegados na rede obtendo assim informações sigilosas.
Uma vez que o intruso receba esses pacotes, ele poderá visualizar, ou até mesmo,
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armazenar essas informações para futuras consultas, conforme mostrado na Figura
36 .

Figura 36 – Observação não autorizada de dados

Não basta, neste cenário geralmente composto por switches, executar um
software de sniffing em um equipamento da rede. É necessário forçar que os
quadros ethernet passem pela interface para poderem ser observados. Existem
diversas técnicas de desvio de frames ethernet como, por exemplo:
•

Espelhamento da porta no switch;

•

ARP Spoofing e ativação de roteamento;

•

Estouro da tabela de bridge do switch.

6.1.2.1 Espelhamento de portas no switch
O espelhamento de portas no switch faz com que todo o pacote que passa
pelo switch seja encaminhado para uma determinada porta que pode ser utilizada
para o monitoramento do tráfego.
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6.1.2.2 ARP Spoofing e ativação de roteamento
O Address Resolution Protocol (ARP) Spoofing consiste em redirecionar o
tráfego dos equipamentos de uma rede para o equipamento do intruso (Whalen
2001).
O intruso envia um ARP Reply anunciando o seu endereço físico como sendo
o verdadeiro, com isso o desktop irá atualizar a tabela ARP relacionando o IP:
10.1.1.254 com o endereço físico (MAC) C, conforme Figura 37.

.
Figura 37 – ARP Spoofing (Etapa 1)

O intruso envia também um ARP Reply para o roteador, porém com o número
IP diferente 10.1.1.2, mas com o mesmo MAC C, conforme Figura 38.

Figura 38 – ARP Spoofing (Etapa 2)
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Para que a captura ou observação dos dados sejam possíveis sem que os
usuários percebam o ataque, o intruso deve ativar o roteamento dos pacotes
recebidos para o verdadeiro roteador, ou seja, o de número IP:10.1.1.254 e MAC B .

6.1.2.3 Estouro da tabela de bridge do switch
A tabela Content Addressable Memory (CAM) em um switch contém
informações do endereço físico (MAC) e a porta física correspondente no switch,
assim como os parâmetros associados da VLAN (Dubrawsky 2004). Uma
característica importante na tabela CAM é referente ao tamanho limitado de
entradas.
Quando o switch recebe o frame, ele verifica na tabela CAM o endereço físico
(MAC) de destino. Se o endereço existir na tabela CAM, o switch encaminha o frame
para a porta associada, conforme Figura 39.

Figura 39 – Funcionamento da tabela CAM (Dubrawsky 2004)
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Se não existir o endereço na tabela CAM, então o switch encaminha o frame
para todas as suas portas, conforme Figura 40. Atualizando posteriormente a tabela
CAM assim que receber o retorno do endereço destino.

MAC B

A

MAC A

B
Porta 1
Switch 1

Tabela CAM
Porta MAC
1
A
3

MAC C

C

Figura 40 – Tabela CAM sem o endereço destino (Dubrawsky 2004)

O estouro da tabela CAM do switch ocorre quando um intruso envia uma
grande quantidade de frames com endereços físicos (MAC) de origem inválidos até
o ponto de saturar a tabela de bridge.
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O estouro da tabela de bridge é mostrado na Figura 41, o host com o
endereço físico C fica enviando diversos frames com vários endereços físicos de
origem inválidos.

Figura 41 – Estouro da tabela de bridge
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Depois de certo tempo a tabela CAM do switch estoura e não recebe novas
entradas fazendo com que o switch inicie o processo de envio de todos os pacotes
em broadcast, portanto, os frames enviados do host A para o B serão também
enviados em broadcast para a porta 3 do switch. Conforme Figura 42

Figura 42 – Broadcast do host A

6.1.3 Seqüestro de conexão TCP
Um ataque man-in-the-middle refere-se a um tipo de ataque no qual o intruso
toma o controle da comunicação entre dois equipamentos através de algum
protocolo de comunicação.
O intruso pode tomar o controle total ou parcial da comunicação, e com isso
transmitir as informações que desejar ao target.
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O seqüestro de conexão TCP é um tipo comum do ataque man-in-the-middle.
A Figura 43 mostra como o ocorre o ataque.
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Storage iSCSI
Figura 43 – Seqüestro de conexão TCP

O método mais simples de realizar um seqüestro de conexão TCP é adicionar
um computador (intruso) na rede TCP/IP, e utilizar de alguma ferramenta
especializada para o ataque. Essas ferramentas necessitam utilizar uma das
técnicas de desvio de frames ethernet. O intruso fica a princípio somente
observando a comunicação e, em um determinado momento, o intruso toma o
controle de uma conexão TCP existente entre o desktop e o Servidor 1. Depois de
tomar o controle da sessão TCP, o intruso poderá enviar dados e comandos válidos
para o Servidor 1 como se fosse o usuário legítimo (desktop).

6.2 Vulnerabilidades específicas do iSCSI
A tecnologia iSCSI deve ser utilizada com cautela, já que utiliza a infraestrutura de comunicação baseada na pilha TCP/IP. Caso não seja configurada
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adequadamente, pode permitir que usuários da rede de dados tenham acesso aos
dispositivos iSCSI ou mesmo a blocos de dados de armazenamento trocados entre
initiator e target.

6.2.1 Autenticação de parceiros não habilitada
O primeiro problema com a autenticação de parceiros iSCSI está no fato da
autenticação estar desabilitada nos dispositivos, possibilitando que entidades não
autorizadas tenham acesso a esses equipamentos.
Na especificação iSCSI são definidas palavras chaves compostas de: <chave
= valor>.
O principal parâmetro na negociação de segurança é a chave AuthMethod:
(Satran 2004), que indica qual método de autenticação, entre parceiros, será
utilizado, ver tabela 5 :
Tabela 5 - AuthMethod

AuthMethod =

<lista dos métodos de autenticação suportados>

AuthMethod =

KRB5, SPKM1, SPKM2, SRP, CHAP, NONE

Na fase inicial de login a chave AuthMethod, que define o método de
autenticação, é definida no padrão como None.
Portanto, se no login não houver autenticação qualquer entidade não
autorizada poderá eventualmente efetuar o login nos parceiros de comunicação,
como mostrado na Figura 44.
Storage
Servidor

AuthMethod = none

Entidade não
autorizada

Initiator
Figura 44 – Processo de Login sem autenticação

Target
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6.2.2 Ataque de replay na autenticação de parceiros
Na utilização do CHAP como método de autenticação pode-se ter algumas
vulnerabilidades, como por exemplo, o ataque de replay. Esse ataque ocorre
somente se não houver um novo desafio em um determinado período pré-definido.

6.2.3 Descoberta dos dispositivos iSCSI por entidades não autorizadas
A partir do momento que o servidor iSNS estiver presente na rede, o initiator
poderá registrar-se nesse servidor. A princípio qualquer initiator pode obter o acesso
a qualquer servidor iSNS. Com isso, os initiators terão acesso a todos os targets
iSCSI disponíveis no domínio de descoberta (DD). Permitindo que qualquer usuário
não autorizado veja os dispositivos iSCSI na rede.
Um ataque man-in-the-middle no iSNS é viável de acontecer, caso o servidor
iSNS não tiver a autenticação habilitada no estabelecimento da comunicação. O
intruso apresenta-se como um servidor iSNS ao initiator, com isso o intruso pode
direcionar requisições realizadas pelo initiator a um target falso.

6.2.4 Personificação do iqn
Para um cliente realizar o acesso a um target iSCSI é necessário que ele
esteja autorizado. A autorização pode ser definida diretamente no target, pela lista
de initiators / targets, ou através do iSNS.
A autorização utiliza o iSCSI Qualified Name (iqn) para identificação dos
dispositivos na rede de armazenamento.
A autorização não realiza a autenticação dos usuários e nem dos dispositivos,
A função básica da autorização é negar ou permitir as conexões dos dispositivos
(Dwivedi 2005).
Para conectar-se a um target, o initiator deverá pertencer a um domínio iSNS
ou a um iSCSI LUN Group (iGroup), lista de initiators / targets. Se o initiator estiver
cadastrado no domínio iSNS ou no iGroup, ele poderá fazer a conexão, mas se não
pertencer será negado o acesso do initiator ao target.
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Uma vez autorizado, é necessário autenticar-se. Porém se a autenticação
estiver desabilitada, que é o padrão na maioria dos dispositivos iSCSI, o initiator
poderá conectar-se ao target iSCSI e montar as unidades lógicas imediatamente
após a autorização.
A vulnerabilidade é apresentada através do processo de autorização no qual
as informações de nomes dos nós iSCSI, iqn, poderão ser observadas e
personificadas por uma entidade não autorizada, possibilitando assim a entrada de
um intruso na rede de armazenamento.
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Capítulo 7
7 Controles de segurança
As tecnologias de armazenamento em rede fazem parte do escopo global de
uma organização. Uma unidade de armazenamento poderá estar conectada a vários
ambientes diferentes. Esses ambientes por sua vez terão que fornecer uma proteção
adequada às informações.
A tecnologia de armazenamento iSCSI está cada vez mais difundida nas
corporações. Os avanços tecnológicos na área de armazenamento têm demonstrado
uma preocupação muito grande na segurança da informação e, consequentemente,
na confiabilidade, integridade e disponibilidade dessas informações.
Os controles de segurança que serão abordados neste capítulo visam mitigar
os riscos inerentes à tecnologia iSCSI.

7.1 Controles de segurança na rede de armazenamento iSCSI
Uma das características da tecnologia de armazenamento IP é a de
possibilitar a utilização de diversos controles de segurança, evitando assim muitas
ameaças. Esses controles vão desde um simples zoneamento até as criptografias de
dados.
A seguir são apresentados os principais controles de segurança baseados na
rede de armazenamento IP:
Controles físicos:
•

Segurança física.

Controles sobre a rede TCP/IP:
•

Virtual Lan (VLAN);

•

Filtragem de pacotes;

•

Segmentação da rede.

Controles no protocolo iSCSI:
•

Internet Protocol Security (IPSec);
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•

Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP).

7.1.1 Controles Físicos
A vulnerabilidade no meio físico é tratada de uma maneira consciente,
corriqueira e usual nas corporações através do controle no acesso ao datacenter e
aos equipamentos de comunicação como roteadores, switches, hubs, etc.
A segurança física é extremamente importante para manter os computadores,
servidores, unidades de armazenamento, infra-estrutura isolados do ambiente
normal de trabalho, possibilitando uma segurança no datacenter, evitando assim os
acessos não autorizados e os roubos de qualquer ordem.
Sempre que possível os servidores e unidades de armazenamento devem
estar em locais seguros e com acesso limitado a um grupo selecionado de pessoas.
A infra-estrutura de rede como hubs, switches e roteadores são dispositivos
vulneráveis aos ataques físicos. Um intruso com acesso a esses dispositivos pode
conectar-se a uma rede corporativa possibilitando assim os ataques, portanto é
interessante ter esses equipamentos em locais totalmente seguros.
Esses controles são feitos através de um sistema de identificação e
monitoração do ambiente do datacenter. A identificação pode ser feita através de
crachás ou de sofisticados métodos de biometria. A monitoração normalmente é feita
através de câmeras e sensores de abertura de porta ou de movimento.
7.1.2 Controles sobre a rede TCP/IP
A rede TCP/IP está muito susceptível aos ataques de intrusos, sendo
necessários controles adequados para essas vulnerabilidades.
A seguir são mostrados três importantes controles sobre a rede TCP/IP:
virtual LAN, filtragem de pacotes e segmentação da rede.
7.1.2.1 Virtual LAN (VLAN)
A Virtual LAN (VLAN) tem por objetivo criar sub-redes virtuais, mapeadas
numa mesma rede física, restringindo a abrangência da rede pela limitação de seus
pontos de acesso, reduzindo também o tráfego de broadcast e multicast e, por fim
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aumentando a segurança do ambiente, pois as sub-redes virtuais não têm como se
comunicar entre si, a não ser que haja um elemento de roteamento com as devidas
políticas de acesso.
Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para a criação de VLANs
(Preston 2002):
•

Portas do switch: limitam o acesso às portas que são conectadas aos
hosts, ou seja, são agrupadas as portas que se deseja criar numa rede
virtual e somente os hosts e os dispositivos conectados a essa porta é que
terão acesso a VLAN;

•

Mac address: o uso do Mac address é uma outra maneira de implementar
uma VLAN. O uso mais comum desse tipo de implementação é quando há
a necessidade de se ter uma VLAN espalhada em vários switches, com
isso o Mac address que pertence a uma determinada VLAN sempre
seguirá a VLAN, não importando os switches e nem as portas conectadas;

•

Protocolos: uma VLAN baseada em protocolos cria redes virtuais
restringindo os acessos a determinados protocolos ou endereços de
camada de rede definidos pela VLAN, com isso podendo-se agrupar, por
exemplo, VLAN somente com TCP/IP e uma outra VLAN com Appletalk
(Preston 2002). Ou se a VLAN for baseada no endereçamento da camada
de rede o agrupamento poderá ser feito, por exemplo, no endereço da
sub-rede de uma rede TCP/IP.
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Figura 45 – Exemplo de VLAN

Na Figura 45 pode ser visto um exemplo de uma implementação de VLANs
em um prédio de três andares, com um roteador, três switches e três VLANs
distintas.
A segurança de uma configuração de VLAN pode ser visualizada nesse
exemplo, pois os equipamentos de uma determinada VLAN podem ou não ter
acesso aos equipamentos das outras duas VLANs. Esta restrição depende da
configuração do roteador.
.
7.1.2.2 Filtragem de pacotes
A filtragem de pacotes é uma das técnicas que pode ser utilizada para
aprimorar a segurança do ambiente, já que é colocado no ponto de entrada da rede,
sendo muitas vezes utilizado como complemento de outros mecanismos de
segurança (Pinheiro 1998).
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A filtragem de pacotes consiste na restrição do encaminhamento de pacotes,
de acordo com o valor de determinados campos do cabeçalho ou payload.
A filtragem pode ser realizada através de:
•

Endereços IPs;

•

Protocolos;

•

Portas;

•

Regras padrão;

•

Etc.

7.1.2.2.1 Endereços IPs
Cada pacote que trafega na rede possui o endereço IP de origem e o
endereço IP de destino, sendo que esses endereços não são modificados durante
todo o trajeto na rede (Pinheiro 1998).
A filtragem por endereços pode:
•

Permitir determinados serviços somente para alguns equipamentos (IP
destino);

•

Bloquear o tráfego de alguns pontos (IP origem);

•

Controlar o acesso (IP origem e destino);

•

Proibir tentativas de Spoofing (IP origem);

•

Dificultar tentativas de Denial of Services (Dos), filtrando endereços
inválidos.

7.1.2.2.2 Protocolos
A filtragem pelo protocolo pode bloquear um determinado protocolo (UDP,
TCP, ICMP ou RCP) ou especificar o serviço.
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7.1.2.2.3 Portas
A filtragem pelas portas pode fazer o bloqueio e a liberação dos serviços. As
portas são divididas em três categorias (IANA 2006):
•

Portas bem conhecidas: 0 – 1023;

•

Portas registradas: 1024 – 49151;

•

Portas dinâmicas / privadas: 49152 – 65535.

As portas bem conhecidas são utilizadas pelos serviços já estabelecidos e de
interesse geral. Por exemplo, http utiliza a porta 80.
As portas registradas são utilizadas para os programas de usuários e outros
serviços que podem ser ativados sem os privilégios do administrador.
As portas dinâmicas / privadas são portas que estão disponíveis para o uso
geral nas comunicações entre aplicações.

7.1.2.2.4 Regras padrão
A filtragem através de regras pode-se resumir em duas abordagens:
•

Permitir todos e bloquear somente alguns acessos;

•

Bloquear todos e permitir somente alguns acessos.

A primeira regra é muito mais fácil de ser implementada, porém pode não
resultar numa segurança completa.
A segunda abordagem é mais interessante numa implementação, no qual
pode-se ter uma segurança ideal.

7.1.2.3 Segmentação da rede
A utilização de Hubs na composição de uma rede Ethernet define um único
domínio de repetição. Isto significa que quadros Ethernet direcionados a um Hub são
repetidos para todas as outras portas do Hub, independente do destinatário do
quadro. Isso gera dois problemas no ambiente de comunicação: a facilidade de
realização de observação de pacotes na rede (sniffing) e, também, a degradação do
desempenho da rede.
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A segmentação da rede, através da utilização de switch, visa aumentar o
desempenho na transmissão das informações através da garantia que somente o
tráfego adequado seja encaminhado para as portas do switch da rede. Além disso,
dificulta a realização de sniffing de pacotes.

7.1.3 Controles no protocolo iSCSI
Os controles no protocolo iSCSI são praticamente os mesmos encontrados no
TCP/IP, pois a base da comunicação do iSCSI é o protocolo TCP/IP. Portanto, é
definido um conjunto de protocolos e processos baseado nos níveis de segurança
requerido (Hufferd 2005).

7.1.3.1 Internet Protocol Security (IPSec)
O IPSec é o protocolo de segurança para ambientes TCP/IP que fornece
comunicação segura em redes locais, Wide Area Netwoks (WANs) e, principalmente,
na Internet.
Em redes TCP/IP, a questão de segurança geralmente ocorre nas camadas
de rede e transporte. Na camada de rede é utilizado tipicamente um conjunto de
serviços conhecido como IP Security ou IPSec. O iSCSI utiliza o IPSec como
mecanismo de segurança na proteção do pacote IP em relação a integridade,
autenticação e confidencialidade das informações entre os dois pontos da
comunicação.
O IPSec fornece serviços de segurança para a camada IP e superiores (TCP,
UDP, ICMP, etc).
O Internet Engineering Task Force (IETF) separou o IPSec em sete
documentos, conforme Figura 46 (Thayer 1998).
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Arquitetura

Protocolo ESP

Protocolo AH

Algoritmo de
criptografia

Algoritmo de
autenticação

Domain of
Interpretation (DOI)

Gerenciamento de
chaves

Figura 46 – Documentos do IPSec

Arquitetura: abrange os conceitos gerais, requisitos de segurança, definições
e mecanismos definidos pelo IPSec.
Protocolo Encapsulating Security Payload (ESP): abrange o formato dos
pacotes e aspectos gerais sobre o uso do ESP para cifrar e autenticar os pacotes.
Protocolo Authentication Header (AH): abrange o formato dos pacotes e
questões gerais sobre o uso do AH para autenticação dos pacotes.
Algoritmo de criptografia: conjunto de documentos que descrevem como os
algoritmos de criptografia são usados no ESP.
Algoritmo de autenticação: conjunto de documentos que descrevem como os
algoritmos de autenticação são usados no AH e também na autenticação opcional
do ESP.
Domain of interpretation (DOI): conjunto de valores necessários para outros
documentos relacionados entre si.
Gerenciamento de chaves: Documentos que descrevem como as chaves são
gerenciadas no IPSec.
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O IPSec tem três protocolos essenciais utilizados pelos parceiros de
comunicação: a autenticação de parceiros de comunicação, a criptografia dos dados
e a troca de chave de internet.
•

A autenticação é definida na RFC 2402 (Kent 1998), IP Authentication
Header (AH). Ela fornece controle de acesso, integridade não orientada à
conexão, autenticação dos parceiros de comunicação e serviço opcional
anti-replay;

•

A criptografia é definida na RFC 2406 (Atkinson 1998), IP Encapsulating
Security

Payload

(ESP),

cujo

principal

objetivo

é

fornecer

a

confidencialidade além das mesmas funções do IP AH;
•

A troca de chave de Internet é definida na RFC 2409, The Internet Key
Exchange (IKE), um protocolo implementado pelo IETF para ser utilizado
na autenticação mútua e proteger associações entre os parceiros.

O protocolo Authentication Header (AH) garante a autenticação e integridade
do pacote. A integridade evita que esse pacote seja alterado durante a transmissão.
A autenticação por sua vez, garante que os parceiros sejam legítimos. Essa
prevenção ocorre através da análise dos seguintes tipos de ataques:
•

Replay;
intercepta

esse ataque ocorre quando uma pessoa não autorizada
um

pacote

de

uma

determinada

conexão,

replica,

e

posteriormente reenvia o pacote;
•

Personificação;

uma pessoa não autorizada assume o papel de um

usuário legítimo;
•

Seqüestro de conexão TCP, ameaça na qual uma pessoa não autorizada
intercepta um pacote no contexto da conexão e passa a participar da
comunicação.

O protocolo Encapsulating Security Payload (ESP) fornece os serviços de
confidencialidade, incluindo confidencialidade do conteúdo da mensagem e do
tráfego limitado à confidencialidade do fluxo. Como característica opcional, o ESP
também fornece serviços de autenticação como no AH. O ESP oferece proteção nos
seguintes tipos de ataques:
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•

Replay;

•

Observação não autorizada de dados.

O protocolo IKE é o mecanismo pelo qual as associações de segurança IPsec
negociam as proteções e as chaves de criptografia ou assinaturas de troca. O IKE
define como as informações devem ser comunicadas e como as mensagens de
autenticação devem ser construídas e trocadas. O protocolo IKE é uma junção de
três outros protocolos ISAKMP, Oakley e SKEME.
A associação de segurança (AS) é uma relação unidirecional entre a origem e
o destino no qual são aplicados os serviços de segurança para o tráfego em
questão, garantindo uma conexão segura entre os parceiros de comunicação. Caso
haja necessidade de uma relação nos dois sentidos, torna-se necessário existir duas
associações de segurança. A associação de segurança é identificada por três
componentes (Stallings 1999):
•

Security Parameter Index (SPI): é o número responsável pela identificação
da associação de segurança;

•

Endereço IP de destino: somente endereços unicast são permitidos;

•

Identificador do protocolo de segurança: indica que a associação de
segurança é um ESP ou um AH, sendo o número 50 para o ESP e 51 para
o AH.

O IPSec fornece dois tipos de conexões para estabelecer uma associação de
segurança (AS) entre os parceiros a fim de viabilizar o tráfego de serviços seguros:
o transport mode e o tunnel mode.
O transport mode é o mecanismo de segurança que protege as camadas
superiores, no qual a proteção é aplicada ao payload de cada pacote IP.
Tipicamente, esse mecanismo é utilizado numa comunicação fim-a-fim entre dois
parceiros, no exemplo da Figura 47, entre o Initiator e o Target.
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Dado cifrado
Autenticação fim-a-fim

Initiator
Target
TCP/IP

Rede IP

TCP/IP

Roteador

Roteador

Desktop

Desktop
Figura 47 – Transport Mode

O tunnel mode fornece proteção ao pacote IP de um modo geral, os campos
AH ou ESP sendo acrescentados ao pacote IP, juntamente com a parte de
segurança, e fazendo com que o pacote original seja encapsulado. Portanto, a
implementação do tunnel mode é localizada no final de cada ponto utilizando um
security gateway, nesta implementação a criptografia se dá tanto no cabeçalho
quanto no payload dos pacotes, conforme pode ser observado na Figura 48.

Initiator

TCP/IP

Target

Security
Gateway

Security
Gateway

TCP/IP

Rede IP

Desktop

Dado cifrado
Figura 48 – Tunnel Mode

Desktop
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O IPSec pode ser aplicado numa rede de armazenamento de diversas
maneiras. A mais simples é a instalação de um firewall de segurança com
autenticação e criptografia IPSec entre o segmento IP SAN e qualquer link IP de
rede. Pode-se fazer uma implementação direta nos switches e nos gateways da
unidade de armazenamento IP aumentando a integração e o desempenho dos
serviços de autenticação e criptografia.
O último tipo de implementação possível é a utilização do IPSec diretamente
nos dispositivos de armazenamento para autenticação e criptografia fim-a-fim. (Clark
2001)

7.1.3.2 Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
O iSCSI possibilita o uso do Challenge Handshake Authentication Protocol
(CHAP) (Simpson 1996) para o initiator autenticar-se ao target durante o login. Com
isso não há a possibilidade de um intruso mascarar-se como um initiator legítimo e
conectar ao target. Entretanto, se o tráfego IP não estiver criptografado, o intruso
poderá mesmo assim obter acesso ao target em questão.
O CHAP é um protocolo de autenticação de desafio e resposta (Simpson
1996). O CHAP é usado para checar periodicamente a identidade dos parceiros de
comunicação. Esse protocolo utiliza o algoritmo hash Message Digest 5 (Rivest
1992), MD5, para responder a um desafio de resposta hash emitido pelo servidor
onde se quer autenticar.
O CHAP está dividido basicamente em três fases, conforme Figura 49:
1. O target envia uma mensagem de desafio para o initiator contendo uma
mensagem de desafio;
2. O initiator responde com um valor, resultado da aplicação da função hash
sobre a concatenação de sua identificação (id), da senha e do desafio –
hash (id, senha, desafio);
3. O target compara a resposta enviada pelo initiator com o valor calculado
pelo próprio target. Se os valores são os mesmos a autenticação é
reconhecida; senão o processo é finalizado.
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O target manda um novo desafio para o initiator em intervalos aleatórios,
repetindo então as fases 1 a 3.

Figura 49 – Protocolo CHAP
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Capítulo 8
8 Análise de segurança para cada cenário
O principal objetivo deste capítulo é verificar nos cenários as vulnerabilidades
existentes e os controles necessários para permitir um tráfego seguro entre os
parceiros de comunicação.

8.1 Vulnerabilidades existentes nos cenários e controles
Em todos os cenários discutidos a seguir que tiver uma rede de dados e uma
rede de armazenamento serão consideradas somente as vulnerabilidades existentes
na rede de armazenamento.
As vulnerabilidades estão numeradas conforme Figura 50 e identificadas na
figura de cada um dos cenários.

1

Personificação através de IP Spoofing

2

Observação de pacotes através do
espelhamento de portas

3

Observação de pacotes através do ARP
Spoofing

4

Observação de pacotes através do estouro
da tabela bridge

5

Sequestro de conexão TCP

6

Acesso não autorizado por falha na
autenticação de parceiros

7

Ataque de replay na autenticação de
parceiros

8

Descoberta dos dispositivos iSCSI por
entidades não autorizadas

9

Personificação do iqn
Figura 50 – Identificação das vulnerabilidades
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8.2 Cenário 1
O cenário 1, visto anteriormente no capítulo 5, mostra um exemplo típico de
uma rede dados separada da rede de armazenamento. Este cenário está
apresentado na Figura 51.

Rede de dados
Desktop

Desktop

Rede IP
Servidor
iSNS

HBA
iSCSI

HBA
iSCSI

HBA
iSCSI
Servidor 1

HBA
iSCSI

Servidor 3

Servidor 2

8

4
Rede IP

Intruso

2

1

3

5

9

6

7

Storage 1
Rede de
armazenamento

6

7

Storage 2

Unidades de
armazenamento iSCSI

Figura 51 – Vulnerabilidades no Cenário 1

8.2.1 Identificação das vulnerabilidades
Neste cenário pode-se observar que há vários pontos vulneráveis aos
ataques. O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
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•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1), caso possua
acesso físico a um ponto de rede;

•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Ameaça existente no servidor iSNS (8), o qual pode sofrer ataques do tipo
main-in-the-middle, através da descoberta dos dispositivos iSCSI por
entidades não autorizadas;

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.2.2 Controles adequados
O controle de acesso físico é um controle eficiente no qual evitará que
entidades não autorizadas tenham acesso à rede de armazenamento.
É imprescindível que existam controles físicos adequados, com equipamentos
em ambientes controlados e monitorados, possibilitando somente o acesso às
pessoas e equipamentos autorizados.
O controle físico é essencial nesse cenário, pois proporciona uma segurança
do ambiente de tecnologia da informação (TI), no qual servidores, unidades de
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armazenamento e dispositivos de comunicação estarão sendo controlados e com
isso evitando que entidades não autorizadas estejam presentes no ambiente da
corporação.
Opcionalmente, ou obrigatoriamente no caso de não ser possível garantir o
controle de acesso físico à rede de armazenamento, pode-se configurar o uso da
VLAN permitindo que, somente os servidores autorizados tenham acesso as
unidades de armazenamento iSCSI.
A Figura 52 mostra o uso da VLAN controlada pelas portas do switch,
limitando o acesso do servidor à unidade de armazenamento. Com isso pode-se ter
os servidores 1 e 3 acessando somente o storage 1, e o servidor 2 com acesso
somente ao storage 2.

VLAN 1

VLAN 2

Servidor 1

Servidor 2

HBA
iSCSI

HBA
iSCSI

Storage 1

Storage 2

VLAN 3
Servidor 3

HBA
iSCSI

Storage 1

Unidades de armazenamento iSCSI
Figura 52 – Exemplo de controle através da VLAN
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Opcionalmente ou obrigatoriamente no caso de não ser possível garantir o
controle de acesso físico à rede de armazenamento, pode-se habilitar a autenticação
de parceiros de comunicação. A maior parte dos dispositivos iSCSI vem como
padrão de fábrica a autenticação desabilitada. Na implementação de uma rede de
armazenamento com o protocolo iSCSI é aconselhável habilitar a autenticação,
sendo importante seguir a implementação de acordo com as especificações.

8.3 Cenário 2
O cenário 2 é típico de uma corporação que tinha a sua rede local baseada no
protocolo IP e que havia a necessidade de expandir a capacidade de
armazenamento com um custo baixo. Com isso foram acrescentados unidades de
armazenamento iSCSI, justamente para suprir esse problema, porém há vários
problemas de segurança que devem ser observados, conforme visto na Figura 53.

Figura 53 – Vulnerabilidades no Cenário 2
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8.3.1 Identificação das vulnerabilidades
Neste cenário pode-se observar que há diversos pontos vulneráveis aos
ataques dos intrusos.
O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);

•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Ameaça existente no servidor iSNS (8), o qual pode sofrer ataques do tipo
main-in-the-middle, através da descoberta dos dispositivos iSCSI por
entidades não autorizadas;

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.3.2 Controles adequados
Nesse ambiente não há a possibilidade de se ter um controle total do acesso
físico de entidades não autorizadas, pois a rede é compartilhada para tráfego de
dados e armazenamento, com desktops de usuários na mesma rede. Com isso, o
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intruso poderá conectar-se à rede que é compartilhada pela rede de dados e rede de
armazenamento através de qualquer ponto de rede, tornando-se assim o ambiente
vulnerável.
Um controle mais eficiente nesse tipo de cenário é a aplicação de VLAN por
portas e controle de acesso à infra-estrutura de switches. O exemplo da Figura 54
mostra como poderá ser aplicado esse controle.
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Driver
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iSCSI

HBA
iSCSI
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Switch
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Storage 1

Storage 2

Unidades de armazenamento iSCSI
Figura 54 – Exemplo VLAN do Cenário 2

A VLAN 1 é composta pelos servidores 1 e 3, conectados respectivamente
nas portas 2 e 11, e também pelo storage 1 na porta 14 do switch. E a VLAN 2 por
sua vez pelo servidor 2 na porta 7 conectado ao storage 2 na porta 20 do switch.
Com isso qualquer entidade não autorizada que esteja conectada ao switch não
conseguirá ter acesso às VLANs previamente configuradas.
O controle de acesso físico ao switch garante que não haja uma mudança
física nas portas do switch pelo intruso.
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Um outro controle que deve ser habilitado neste cenário é a autenticação
entre os parceiros de comunicação. O IPSec é o controle necessário para prover
segurança necessária na camada IP evitando, por exemplo, que os dados sejam
observados por uma entidade não autorizada.

8.4 Cenário 3
O cenário 3, mostrado na Figura 55, representa um sistema de alta
disponibilidade de servidor que compartilha uma unidade de armazenamento, sendo
a rede de dados segregada da rede de armazenamento. A rede de armazenamento
é composta por dois servidores em cluster utilizando de uma unidade de
armazenamento externa iSCSI. Esse cenário fornece aos usuários uma alta
disponibilidade das aplicações e, consequentemente das informações.
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Figura 55 – Vulnerabilidades do Cenário 3

8.4.1 Identificação das vulnerabilidades
Na Figura 55 pode-se observar que há vários pontos vulneráveis aos ataques.
O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);

•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).
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Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.4.2 Controles adequados
O controle de acesso físico é um controle no qual evitará que entidades não
autorizadas tenham acesso à rede de armazenamento.
O simples fato da rede de dados ser separada da rede de armazenamento
garante um controle maior sobre os dispositivos iSCSI, servidores e infra-estrutura
de armazenamento, possibilitando com isso a segurança das informações.
A autenticação é um controle opcional que pode ser utilizado também nesse
cenário, prevenindo, por exemplo, ataques de personificação do iqn.
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8.5 Cenário 4
O cenário 4, mostrado na Figura 56, representa um sistema de alta
disponibilidade de servidor que compartilha uma unidade de armazenamento,
porém, tendo a rede de dados e a rede de armazenamento compartilhados.

Desktop

Desktop

Principal

Secundário
Heartbeat
TCP/IP
ou Serial

HBA
iSCSI

4

HBA
iSCSI

Rede IP

2
Intruso

6

1

3

5

9

7

Storage 1
Unidade de
armazenamento iSCSI
Figura 56 – Vulnerabilidades do Cenário 4

8.5.1 Identificação das vulnerabilidades
Neste cenário pode-se observar que há vários pontos vulneráveis aos
ataques.
O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);

•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);
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•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.5.2 Controles adequados
Os controles de acesso físico ao ambiente podem não ser possíveis de serem
implementados, pois na maior parte das situações, os equipamentos conectados à
rede de dados não ficam isolados em áreas como datacenters, mas espalhadas em
salas nas corporações. Com isso um intruso poderia colocar um notebook em
qualquer ponto da rede de dados e obter acesso aos servidores e storage.
Um controle adequado para esse ambiente é o uso da VLAN por portas com
controle de acesso físico ao switch.
Pode-se observar, através da Figura 57, o uso da VLAN para o controle de
acesso ao sistema de armazenamento. Podem ser configuradas duas VLANs: uma
para a rede de armazenamento e outra para a rede de dados.

109

VLAN 1

VLAN 1

Principal

Secundário
Heartbeat

HBA
iSCSI

Switch
24 Portas

HBA
iSCSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Storage 1
Figura 57 – Exemplo de VLAN para o Cenário 4

A autenticação entre os parceiros de comunicação também é um controle
importante para fornecer segurança às informações, assim como o uso do IPSec nos
servidores e no storage.
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8.6 Cenário 5
O cenário 5, mostrado na Figura 58, representa a utilização de diversas
arquiteturas e tecnologias num mesmo ambiente. Esse ambiente heterogêneo
mostra a flexibilidade de interconexão das infra-estruturas distintas, ou seja, rede IP
e Fibre Channel.
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Figura 58 – Vulnerabilidades do Cenário 5

8.6.1 Identificação das vulnerabilidades
As vulnerabilidades que serão analisadas são aquelas relacionadas ao
ambiente SAN iSCSI, não sendo analisados as vulnerabilidades da rede de dados e
da SAN Fibre Channel. A seguir são listados os principais ataques a SAN iSCSI:
O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);
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•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Ameaça existente no servidor iSNS (8), o qual pode sofrer ataques do tipo
main-in-the-middle, através da descoberta dos dispositivos iSCSI por
entidades não autorizadas;

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.6.2 Controles adequados
Nesse cenário 5 pode-se aplicar o controle de acesso físico ao ambiente da
rede de armazenamento de um modo geral.
O uso de VLANs por portas contribui para um melhor controle de initiators e
targets à rede SAN iSCSI.
A autenticação também deve ser habilitada entre os parceiros de
comunicação.
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8.7 Cenário 6
O cenário 6, representado na Figura 59, é típico de corporações que querem
ter alta disponibilidade das informações, normalmente implementado através de dois
sites, sendo um site principal e o outro de contingência.
Esse ambiente de alta disponibilidade é garantido através de um plano de
continuidade dos negócios que possibilita que os dados corporativos estejam
sempre disponíveis quando requisitados pelos usuários.
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Figura 59 – Vulnerabilidades do Cenário 6

8.7.1 Identificação das vulnerabilidades
O intruso poderá ter acesso ao ambiente de armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);

•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);
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•

Ameaça existente no servidor iSNS (8), o qual pode sofrer ataques do tipo
main-in-the-middle, através da descoberta dos dispositivos iSCSI por
entidades não autorizadas;

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4);

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

Nesse cenário 6 além das vulnerabilidades existentes na rede de
armazenamento, há também as vulnerabilidades na interconexão dos sites primário
e secundário, conforme mostrado na Figura 59.
O intruso poderá ter acesso ao ambiente externo através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);

•

Personificação de um servidor através da tabela de rotas dos roteadores;

•

Observação de pacotes na rede WAN (Internet ou linha privada).

8.7.2 Controles adequados
No cenário 6 pode-se aplicar o controle de acesso físico ao ambiente de
tecnologia da informação (TI) evitando assim o acesso não autorizado aos pontos de
rede e aos equipamentos de interconexão.
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Com isso a entidade não autorizada não terá possibilidade de conectar um
equipamento à rede de armazenamento evitando assim diversas vulnerabilidades
existentes.
A observação de pacotes na rede WAN (Internet ou linha privada) é uma
vulnerabilidade que tem que ser tratada através do uso do IPSec. Pode-se
estabelecer uma associação de segurança entre os sites através do tunnel mode,
fornecendo uma proteção do pacote IP de um modo geral.

8.8 Cenário 7
O cenário 7, mostrado através da Figura 60, normalmente é encontrado em
áreas que necessitam de grande capacidade de processamento.
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Figura 60 – Vulnerabilidades do Cenário 7

8.8.1 Identificação das vulnerabilidades
Na rede de armazenamento o intruso poderá ter acesso ao ambiente de
armazenamento através da:
•

Personificação de um servidor através do IP Spoofing (1);
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•

Utilização do ataque do ARP Spoofing possibilitando a observação ou
captura das informações (3);

•

Controle da comunicação através do seqüestro de conexão TCP (5);

•

Personificação do iqn, no qual o intruso utiliza um mesmo nome iSCSI
para ter acesso ao target (9).

Na infra-estrutura de rede existem as seguintes vulnerabilidades relacionadas
ao switch:
•

Observação de pacotes por meio do espelhamento de portas (2);

•

Observação de pacotes por meio do estouro da tabela de bridge do switch
(4).

Nos dispositivos target existem as seguintes vulnerabilidades:
•

Acesso não autorizado por falha na autenticação de parceiros (6);

•

Ataque de replay na autenticação de parceiros (7).

8.8.2 Controles adequados
Um controle importante nesse cenário é o uso do controle de acesso físico,
geralmente possível através de um local como a central de processamento de dados
(CPD). O usuário realiza acesso remoto ao sistema, não tendo condições de
atividades físicas no local, com isso seria importante implementar uma virtual private
network (VPN) para esse tipo de acesso.
A autenticação entre os parceiros de comunicação deve ser habilitada.
Uma característica nesse tipo de cenário é que geralmente há uma relação de
confiança entre os dispositivos initiator e target, evitando que entidades não
autorizadas tenham acesso à rede de armazenamento.
É aconselhável o uso de HBAs que processem o IPSec em hardware,
evitando assim uma queda no desempenho, e fornecendo uma segurança adicional
ao ambiente sem influenciar o custo computacional.
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Capítulo 9
9 Considerações finais
A segurança da informação tornou-se um item essencial nas corporações,
evitando que entidades não autorizadas tenham acesso ao ambiente de TI dessas
organizações.
Essas organizações têm disponíveis basicamente três arquiteturas para o
armazenamento das informações. A arquitetura DAS é a solução mais conhecida, no
qual unidades de armazenamento estão conectadas diretamente no servidor através
do protocolo SCSI paralelo, IDE ou SATA.
A arquitetura NAS surgiu da necessidade de compartilhamento de arquivos na
rede local, com isso as informações são armazenadas em dispositivos dedicados
exclusivamente ao armazenamento de dados e acessados na rede, normalmente
através do protocolo TCP/IP.
A arquitetura SAN é uma rede local de armazenamento dedicada ao tráfego
de blocos de dados entre os servidores e as unidades de armazenamento, sendo
utilizado o protocolo SCSI (Fibre Channel ou iSCSI) na comunicação entre os dois
dispositivos.
É evidente que há soluções conjuntas com essas arquiteturas de
armazenamento. Muitas corporações começaram com soluções de armazenamento
DAS, partiram para NAS ou mesmo implementaram ambientes com arquiteturas
mistas, pois o investimento das corporações não pode ser descartado simplesmente
pelo fato da mudança de tecnologia.
O iSCSI é um protocolo proposto pelo IETF, o qual utiliza a infra-estrutura de
rede IP para enviar blocos de dados SCSI em uma comunicação entre parceiros. Os
parceiros são os servidores (initiators) e as unidades de armazenamento (targets).
As principais vantagens em se ter esse tipo de tecnologia implementada numa
corporação são:
•

Tecnologia de rede, TCP/IP, já é bem conhecida por todos;

•

Não há necessidade de grandes investimentos em infra-estrutura;
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•

Soluções de recuperação de desastres e replicação remota de dados são
fáceis de serem implementadas

A implementação da SAN iSCSI utilizando o protocolo TCP/IP faz com que
haja algumas vulnerabilidades já existentes na pilha TCP/IP e outras existentes na
SAN iSCSI.
Essas vulnerabilidades devem ser tratadas com controles adequados,
evitando assim o acesso de entidades não autorizadas às informações.
Foram apresentados os principais controles de segurança para o uso do
protocolo iSCSI em diversos cenários existentes nos ambientes corporativos.
A dissertação apresenta sete cenários utilizados pelas corporações,
apresentando as vulnerabilidades e os controles necessários:
No cenário 1 é representado um modelo segregado da rede de dados
associado à rede de armazenamento, com diversas vulnerabilidades, porém o
simples fato da rede de armazenamento estar separada da rede de dados, facilita o
controle dessas vulnerabilidades através do controle de acesso físico, há outros
controles que foram aplicados visando uma segurança maior ao ambiente;
O cenário 2 é um modelo compartilhado, ou seja, não há separação da rede
de dados da rede de armazenamento. Nesse cenário, o controle de acesso físico já
não se torna tão eficiente quanto num modelo segregado, pois há desktops de
usuários conectados numa mesma infra-estrutura de rede, possibilitando que
qualquer intruso tenha acesso a rede de dados ou armazenamento. Os controles
através de VLANs e IPSec mostram-se mais indicados nesse cenário;
O cenário 3 representa uma redundância de servidores no modelo segregado.
As vulnerabilidades são controladas através do controle de acesso físico ao
ambiente e autenticação entre os dispositivos initiator e target;
O cenário 4 representa uma redundância de servidores no modelo
compartilhado. As vulnerabilidades são controladas através de uma VLAN, da
autenticação entre os dispositivos e o uso do IPSec nesse ambiente também é
importante na segurança das informações;
O cenário 5 representa uma utilização conjunta de diversas arquiteturas e
tecnologias. Esse cenário é muito interessante, pois mostra um ambiente
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heterogêneo com SAN Fibre Channel e SAN iSCSI numa mesma corporação. As
vulnerabilidades na SAN iSCSI são as mesmas mostradas anteriormente no cenário
1, com os mesmos controles utilizados nesse ambiente;
No cenário 6 representa uma implementação da replicação de dados do site
principal para o site backup. Esse ambiente, geralmente implementado por
corporações que trabalham com ambientes críticos, mostra uma possibilidade de ser
fazer a replicação dos dados através da Internet utilizando o iSCSI, porém sujeito às
vulnerabilidades do ambiente aberto. O controle mais indicado nesse ambiente é o
IPSec estabelecendo uma associação de segurança entre os sites através do tunnel
mode;
No cenário 7 é representado um cluster de processamento ligado em uma
unidade de armazenamento iSCSI. Esse cenário é encontrado em corporações que
necessitam de grande capacidade de processamento e flexibilidade na rede de
armazenamento, as vulnerabilidades são as mesmas enfrentadas por uma rede
segregada, porém existe uma característica que contribui no controle de acesso aos
dispositivos que é a relação de confiança que deve existir entre os dispositivos target
e initiator.

9.1 Conclusão
A dissertação apresenta uma compilação de alguns cenários mais comuns
presentes nas corporações que se utilizam da tecnologia de armazenamento iSCSI.
Esses cenários foram interessantes de serem estudados, pois retratam a realidade
de corporações de diversos tamanhos e segmentos.
Foi verificado que a implementação de sistemas de armazenamento iSCSI
devem ser acompanhados com os seus devidos controles para prover a segurança
adequada as informações. Os controles nos dispositivos devem ser implementados,
mesmo que seja um controle básico, na autenticação entre os parceiros de
comunicação e em algumas situações a implementação do IPSec através do
hardware, fornecendo segurança e desempenho na SAN iSCSI.

O controle de

acesso físico também é um controle muito eficiente e que deveria ser utilizado em
todos os cenários apesar de, na prática, não ser possível em alguns dos cenários
apresentados.
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9.2 Contribuições
As contribuições da dissertação são as seguintes:
•

Compilação de vulnerabilidades e possíveis controles para o ambiente
iSCSI;

•

Identificação dos principais cenários de utilização da tecnologia iSCSI.

9.3 Dificuldades encontradas
No início da dissertação houve uma dificuldade muito grande em encontrar
trabalhos e literaturas relacionadas à tecnologia iSCSI. Na época, essa tecnologia
ainda era um draft, ou seja, não existia uma padronização definida pelas
organizações. Atualmente, apesar de já ter sido padronizada, as corporações ainda
resistem um pouco a implementação do iSCSI.
Uma outra dificuldade foi realmente saber até que ponto se aprofundar num
determinado assunto ou não, ou seja, quando falamos de segurança, o desempenho
é afetado? E até que ponto é razoável utilizar o controle de segurança?
E por fim a dificuldade de se ter equipamentos para fazer uma implementação
e com isso uma análise mais profunda de todos os resultados.

9.4 Trabalhos futuros
Existem alguns temas interessantes para os trabalhos futuros voltados nas
seguintes linhas de pesquisa:
•

Análise do desempenho da tecnologia iSCSI em redes de alta velocidade;

•

Análise da relação custo x benefício na migração do ambiente de
armazenamento para a tecnologia iSCSI;

•

Estudo do protocolo SSL com o protocolo iSCSI;

•

Análise do desempenho utilizando a tecnologia iSCSI e controles IPSec
para aplicações sensíveis ao tempo de resposta.
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