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RESUMO
No contexto atual, onde as redes de computadores são primordiais para a
operação das empresas, tornou-se tarefa obrigatória o gerenciamento e a
monitoração dos ativos de rede. Prover uma estrutura de gerenciamento segura é
um requisito básico que deve ser proporcionado pela área de tecnologia das
empresas. O protocolo SNMPv3 (Simple Network Management Protocol Version 3)
foi desenvolvido para tratar das deficiências de segurança presentes nas versões
anteriores do SNMP. O SNMPv3, com sua arquitetura modular, possui um módulo
responsável exclusivamente pelos serviços de segurança. Na especificação do
SNMPv3 é utilizada a chave de criptografia simétrica, no entanto, não faz parte do
padrão como deve ser feita a distribuição desta chave. Este trabalho apresenta um
mecanismo de gerenciamento das chaves de criptografia utilizadas no SNMPv3. É
utilizada a criptografia de chave pública, através do esquema IBE (Identity Based
Encryption), para proporcionar um canal seguro de comunicação que permita a
distribuição da chave simétrica para as entidades SNMP. A grande vantagem do IBE
é que um atributo de identificação do elemento, como por exemplo, seu endereço
eletrônico ou endereço IP, é utilizado para gerar sua chave pública, eliminando a
necessidade da infra-estrutura de chave pública e certificados digitais, simplificando
bastante o processo de gerenciamento das chaves.A contribuição deste trabalho é
permitir a implantação do gerenciamento de servidores de rede utilizando o
SNMPv3, mas utilizando um mecanismo de controle centralizado e eficiente das
chaves de criptografia. Para validar tal proposta é desenvolvido um protótipo do
servidor de administração de chaves, o qual é responsável pela distribuição das
chaves simétricas de maneira segura entre gerente e agentes SNMP.Após os testes
de validação do protótipo estará disponível uma ferramenta simples e funcional que
permita a implantação do protocolo SNMPv3 num ambiente de gerenciamento de
servidores Windows.
Palavras-Chave: Gerenciamento de Redes, SNMPv3, Criptografia de Chave
Pública, Identity Based Encryption, Identity Based Signature.

ABSTRACT
Implementation of a Key Management Server for the SNMPv3 Protocol
In the current context, where computer networks are essential to business’
operation, the management and monitoring of active networks became a mandatory
task. To provide a safe management structure is a basic requirement that must be
provided by technology area of businesses. The SNMPv3 protocol (Simple Network
Management Protocol Version 3) was developed to address the security weaknesses
presented in previous versions of SNMP. The SNMPv3, which has a modular
architecture, also possess a specific module for security services. On SNMPv3
specification a symmetric encryption key is used, however, is not the standard
distribution of this key. This work presents a management mechanism of encryption
keys used in SNMPv3. It is used as public key cryptography, through the IBE scheme
(Identity Based Encryption), to provide a safe communication channel that allows the
distribution of symmetric key for the SNMP entities. The advantage of IBE is that it is
an attribute of element identification, such as your email or IP address, which is used
to generate your public key, eliminating the need for digital certificates and simplifying
the keys management process. The contribution of this work is to enable deployment
of management servers with SNMPv3, but using a centralized and efficient control
mechanism of encryption keys. To validate such proposal, a prototype of key
management server is developed, which is responsible for safely distributing the
symmetric keys to the manager and SNMP agents.After the prototype validating
tests, it will be available a simple and functional tool that allows the employment of
SNMPv3 protocol in a Windows servers management environment.
Key-Words: Network Management, SNMPv3, Public Key Cryptography, Identity
Based Encryption, Identity Based Signature.
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1

Introdução

No contexto atual, no qual as redes de computadores são primordiais para o
funcionamento da tecnologia, tornou-se tarefa obrigatória o gerenciamento e a
monitoração dos ativos de rede. Prover uma estrutura de gerenciamento segura é
um requisito básico que deve ser proporcionado pela área de tecnologia das
empresas.

1.1

Motivação

Diante das diversas ameaças de ataques existentes nos dispositivos conectados a
uma rede e das deficiências de segurança presentes nas versões 1 e 2 do protocolo
SNMP (Simple Network Management Protocol), a utilização do SNMPv3 se torna
imprescindível para a implantação de uma arquitetura de gerenciamento de redes
segura e eficiente.

O padrão SNMPv3 apresenta uma arquitetura totalmente modular, sendo o módulo
USM (User-based Security Model) responsável pelos serviços de segurança que
englobam autenticação e privacidade. Apesar de haver apenas um modelo de
segurança proposto no padrão do IETF (Internet Engineering Task Force), a
arquitetura SNMPv3 é bastante modular e permite que sejam definidos outros
modelos de segurança, sem que isso implique na definição de uma nova versão do
protocolo SNMP (STALLINGS, 1998a).

De acordo com o modelo de segurança USM, cada elemento gerenciado deve
possuir chaves simétricas de criptografia e autenticação exclusivas, as quais são
utilizadas pela entidade gerente durante a comunicação com cada entidade agente.
No entanto, não faz parte da definição do padrão SNMPv3 a distribuição e o
gerenciamento destas chaves de criptografia (BLUMENTHAL, 2002). O padrão
assume que as chaves são geradas a partir de uma senha fornecida manualmente
por um administrador, através de um método chamado “localização da chave”, o
qual será visto mais adiante. O padrão SNMPv3 não trata questões sobre como
fazer a distribuição das chaves de forma segura para cada entidade gerenciada.
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A utilização de chave de criptografia simétrica durante a comunicação levanta a
questão sobre como fazer a distribuição das chaves de maneira segura. Inicialmente
(STALLINGS, 2003) pensou-se no transporte físico da chave até o parceiro de
comunicação, mas esta alternativa, além de pouco segura, conta ainda com o
problema da logística de uma arquitetura distribuída, com parceiros de comunicação
presentes em todo o mundo.

A utilização do algoritmo de troca de chaves

criptográficas Diffie-Hellman foi proposta para a negociação de uma chave de
sessão que é estabelecida entre os dois parceiros de comunicação. As entidades
trocam parâmetros para definir um valor comum que representa a respectiva chave.
A utilização da chave de sessão resolve o problema da confidencialidade na
distribuição da chave simétrica, mas não garante a autenticidade dos parceiros de
comunicação. A solução técnica encontrada para a resolução do problema da
distribuição das chaves de forma a prover confidencialidade e autenticidade foi a
utilização da Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP) (STALLINGS, 2003).

Wan (2000) sugeriu em seu trabalho a utilização de chave pública no padrão
SNMPv3 por meio da introdução de um novo esquema de segurança chamado PSM
(Public-Key Security Model). Neste modelo é utilizado um servidor de administração
de chaves e o conceito de chave de sessão, sendo que para cada sessão entre
gerente/agente é negociada uma chave de autenticação e/ou uma chave de
criptografia, dependendo dos requisitos de segurança estabelecidos para a
comunicação. Esta alternativa apesar de mais robusta que a proposta original do
padrão SNMPv3, uma vez que endereça o problema de distribuição das chaves
entre as entidades parceiras de comunicação, apresenta como problema a
sobrecarga dos elementos gerenciados, ao tornar necessário a negociação de uma
ou mais chaves para cada transação. Além disso, o modelo PSM propõe várias
mudanças na especificação SNMPv3, como os algoritmos de criptografia e
autenticação utilizados, bem como a forma de geração da chave localizada, o que
implica em alteração no padrão SNMPv3 e consequentemente nas aplicações de
gerenciamento.
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A definição de um modelo de segurança para ser utilizado com o atual padrão
SNMPv3, que possibilite o gerenciamento das chaves de criptografia simétrica de
maneira simples e eficiente é de fundamental importância para a disseminação da
utilização deste protocolo e para o estabelecimento de uma arquitetura de
gerenciamento segura. O grande desafio é estabelecer um esquema de segurança
que se integre totalmente ao padrão SNMPv3 definido pelo IETF, que exija o mínimo
de mudanças nas aplicações de gerenciamento e que contenha mecanismos
seguros para a distribuição das chaves simétricas.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de implementação de
mecanismos de distribuição de chaves para o SNMPv3 para redes com centenas de
equipamentos, onde uma estrutura de gerenciamento de chaves se torna primordial
para o sucesso do gerenciamento de rede.

Este trabalho apresenta uma solução complementar ao modelo USM, na qual é
utilizada a criptografia de chave pública para fazer a distribuição das chaves
simétricas. A solução proposta se baseia no conceito IBE, o qual especifica que
qualquer informação que identifique unicamente um usuário pode ser utilizada como
sua chave pública para cifrar a mensagem, eliminando a necessidade da infraestrutura de chave pública e de certificados digitais. Para tratar o aspecto de
autenticidade e integridade da informação é utilizado o esquema IBS (Identity Based
Signature) o qual também utiliza um atributo de identificação do usuário, como por
exemplo seu endereço eletrônico, como sua chave pública e um servidor PKG
(Private Key Generator) para gerar as chaves privadas parceiras.

O esquema proposto proporcionará a comunicação segura entre gerente e agentes,
utilizando autenticação e/ou criptografia, sem a necessidade de configuração manual
de uma chave de criptografia simétrica em cada entidade. As chaves simétricas do
SNMPv3 são geradas na entidade gerente através do mecanismo de “localização da
chave”. Depois que as chaves simétricas estiverem disponíveis no gerente, será
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responsabilidade da solução proposta estabelecer um canal de comunicação seguro
com cada entidade agente e configurar a chave de criptografia simétrica do
SNMPv3, o qual passa a operar normalmente de acordo com o padrão definido pelo
IETF.

É importante notar que a comunicação SNMP segura entre entidade gerente e
agente continua ocorrendo através da utilização de uma chave simétrica. O conceito
de chave assimétrica é utilizado apenas para fazer a distribuição da chave simétrica
de maneira segura entre as entidades SNMP. Este esquema permite a utilização do
protocolo SNMPv3 sem alterações no seu cabeçalho e também nos algoritmos de
criptografia e autenticação especificados no padrão.

Como intuito de validar o funcionamento da solução proposta foi implementado um
protótipo de gerente e agente que utilize o esquema anteriormente mencionado. O
protótipo terá sua implementação baseada em software livre.

1.3

Resultados Esperados e Contribuições

A não existência, na especificação do padrão SNMPv3, de uma infra-estrutura de
gerenciamento das chaves de criptografia, tem tornado difícil a vasta utilização deste
protocolo, pois há a dificuldade de configuração das chaves de criptografia simétrica
em redes muito grandes e dispersas.

A contribuição deste trabalho é justamente permitir a implantação do gerenciamento
de servidores de rede utilizando o SNMPv3, possibilitando o controle centralizado e
eficiente das chaves de criptografia simétrica, além de trabalhar sempre com
padrões de mercado.

Desenvolver-se-á um protótipo da solução proposta que possibilite a distribuição das
chaves simétricas do SNMPV3 de maneira segura e com baixo custo. A não
utilização de certificados digitais na solução proposta se deve ao alto custo que
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representa a aquisição de um certificado digital, no atual cenário tecnológico, para
cada elemento a ser gerenciado.

Embora o esquema de distribuição de chaves simétricas proposto possa ser utilizado
para gerenciar qualquer tipo de equipamento que suporte SNMPv3, o protótipo a ser
desenvolvido abordará apenas o gerenciamento de servidores Windows. Esta
restrição se deve ao fato de ser necessário promover configurações nos agentes
SNMP dos elementos gerenciados para a definição da chave de criptografia
simétrica, as quais serão efetuadas apenas em agentes NET-SNMP de servidores
Windows.

Para um ambiente de gerenciamento de servidores Windows esta solução
possibilitará a implantação do SNMPv3 com controle centralizado das chaves de
criptografia. O responsável pelo gerenciamento dos servidores poderá controlar de
forma centralizada a geração, distribuição e revogação das chaves criptográficas de
todos os equipamentos, além de prover um ambiente de gerenciamento com
confidencialidade e autenticação, tarefa que tem sido constantemente exigida dos
administradores de rede.

1.4

Metodologia

A primeira fase deste trabalho consiste no estudo do padrão SNMPv3, com seu
cabeçalho, arquitetura, operações e mecanismos de controle, e da criptografia de
chave pública.

As questões de segurança não resolvidas pelo IETF na definição do padrão
SNMPv3 são analisadas. A deficiência principal é identificada como sendo a
distribuição das chaves simétricas entre as entidades SNMP. Algumas alternativas
são analisadas para resolver o problema da distribuição das chaves, sendo
apresentada uma proposta complementar ao modelo de segurança USM.
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A especificação técnica da solução complementar ao modelo USM, é apresentada
baseado no conceito IBE. As definições de arquitetura desta solução devem ser
feitas com base na premissa de que deve haver uma total compatibilidade entre as
novas diretrizes propostas e o padrão SNMPv3 definido pelo IETF. Neste ponto é
importante ressaltar que os cabeçalhos, algoritmos de criptografia, módulos de
controle de acesso, e demais módulos da especificação SNMPv3, devem funcionar
com a solução complementar, sem que isso implique em alterações nestes itens.

Com intuito de validar a solução proposta e o mecanismo de gerenciamento das
chaves simétricas, um protótipo é implementado. Este protótipo é desenvolvido na
linguagem C, na plataforma Windows, e é responsável pela distribuição das chaves
de criptografia simétrica utilizadas na comunicação entre as entidades SNMP.

A configuração da chave simétrica nos agentes SNMP dos elementos gerenciados é
necessária para a utilização do SNMPv3. Neste trabalho será utilizado o software
NET-SNMP como ferramenta de gerenciamento, sendo que o agente do NET-SNMP
deverá ser configurado com a chave simétrica gerada no gerente.

A plataforma de testes é composta por 3 (três) máquinas Windows: a primeira é a
entidade gerente, onde são geradas as chaves simétricas e está instalada a
aplicação de gerenciamento de chaves; a segunda máquina faz o papel de agente
SNMP, que executa a aplicação que recebe a chave simétrica do gerente e a
configura no agente NET-SNMP; e a terceira máquina é o servidor PKG do esquema
IBE. Para testar o protótipo com um número maior de elementos gerenciados é
utilizado um simulador de agentes SNMP, o qual cria uma rede virtual com 60
servidores.

O teste de distribuição da chave de criptografia simétrica entre a entidade gerente e
agente é feito utilizando o protótipo implementado. Em seguida são realizadas
operações SNMPv3 entre o gerente e o agente, de forma a testar o funcionamento
da comunicação entre estes elementos.
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A última etapa deste trabalho é a apresentação dos resultados dos testes realizados
com o protótipo desenvolvido, as sugestões para futuras pesquisas e as conclusões
do trabalho.

1.5

Organização do Trabalho

No capítulo 2, Tecnologias, são descritos os conceitos básicos sobre o SNMPv3 e
apresentada a sua arquitetura modular. Os aspectos de segurança do SNMPv3 são
analisados e seu módulo USM é apresentado em detalhes. A seguir são
apresentados os principais conceitos na utilização de criptografia de chave pública,
algoritmos de criptografia e assinatura digital. Explica-se o papel das autoridades
certificadoras e o porquê da utilização dos certificados digitais. Por fim, é introduzido
o conceito de criptografia baseada em identidade, com suas vantagens e
deficiências.

O capítulo 3, Técnicas de Distribuição de Chave Pública, apresenta as deficiências
encontradas no módulo USM da especificação do SNMPv3. São analisadas algumas
alternativas para a distribuição da chave simétrica utilizando tecnologias existentes,
como SSL, Kerberos e SSH, e os impeditivos para a utilização de cada uma.

O capítulo 4, Distribuição de Chave Simétrica usando IBE, apresenta uma solução
complementar ao modelo USM que tem por finalidade o gerenciamento das chaves
simétricas do SNMPv3 e utiliza o conceito de criptografia de chave pública baseada
em identidade. Neste capítulo é apresentada a arquitetura da solução de distribuição
de chave simétrica usando IBE e a especificação de um protótipo para validação da
mesma. São apresentados os resultados dos testes efetuados com o protótipo bem
como as dificuldades encontradas, e as vantagens e desvantagens da solução
proposta. O capítulo é encerrado com sugestões para possíveis melhorias do
protótipo.
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O capítulo 5, Conclusões, apresenta uma análise geral do trabalho, as contribuições
e limitações do trabalho apresentado e as sugestões para futuras pesquisas.
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2

Tecnologias

Apresentam-se neste capítulo os aspectos técnicos do protocolo SNMPv3. É
abordado o cabeçalho do protocolo e o funcionamento dos aspectos ligados a
segurança.

Inicialmente faz-se uma contextualização histórica do protocolo SNMP até chegar à
versão 3 do mesmo. Em seguida são apresentadas as principais ameaças de
segurança que o SNMPv3 se propõe a combater e sua arquitetura modular, para
posteriormente tomar conhecimento da melhoria proposta.

Apesar da arquitetura SNMPv3 ser composta de vários módulos, será abordado com
profundidade apenas o módulo chamado USM, o qual é responsável pelas
funcionalidades de segurança do protocolo (BLUMENTHAL, 2002). É através do
entendimento deste módulo que será proposta uma solução complementar, que será
responsável pela distribuição das chaves simétricas utilizadas no modelo USM.

Em seguida é abordado o assunto criptografia de chave pública, englobando
algoritmos de hash, assinaturas digitais, certificados digitais e criptografia baseada
em identidade.

2.1

SNMPv3

2.1.1 Histórico
O primeiro protocolo voltado para a área de gerenciamento de redes foi o Simple
Gateway Monitoring Protocol (SGMP), que surgiu em novembro de 1987 com a
finalidade de realizar a monitoração de gateways e estava baseado no modelo OSI
(Open Systems Interconnection). O desenvolvimento das redes TCP/IP trouxe a
necessidade de ferramentas de monitoração para este tipo de rede, o que deu
origem, em agosto de 1988, a um protocolo mais simples e funcional chamado
SNMP (STALLINGS, 2003).
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O SNMP tinha uma estrutura simples e um número limitado de operações de
monitoração. O protocolo SNMP, em conjunto com a SMI (Structure of Management
Information), que é um conjunto de regras para a definição de dados, e com a MIB
(Management Information Base), a qual contém as informações a serem
gerenciadas, provê a arquitetura dos sistemas de gerenciamento das redes TCP/IP.

Uma das maiores deficiências do SNMP foi seu fraco esquema de segurança, pois o
processo de autenticação entre gerente e agente era baseado em uma senha
(community) que trafegava em texto puro pela rede. Para resolver este problema um
conjunto de documentos conhecidos como Secure SNMP (S-SNMP) foi lançado em
julho de 1992, para serem avaliados e adotados como padrão (STALLINGS, 1998a).
Estes documentos deram origem à versão 2 do protocolo SNMP, sendo a versão
anterior chamada de SNMPv1.

Para especificar o padrão SNMPv2 dois grupos de trabalho foram montados. Um
dos grupos ficou encarregado dos aspectos de melhoramentos não ligados à
segurança, e devia tratar de assuntos como alteração da SMI e da MIB, novas
operações e melhorias no próprio protocolo SNMP e estratégias de coexistência
entre as versões 1 e 2. Em dezembro de 1992 este grupo finalizou seus trabalhos
sugerindo diversas alterações ao padrão vigente. O segundo grupo, que havia ficado
encarregado dos aspectos ligados à segurança, não conseguiu chegar a um
consenso. O segundo grupo chegou a lançar, em janeiro de 1993, alguns
documentos, mas com várias questões sobre segurança ainda sem solução. Diante
deste fato, o protocolo SNMP foi revisado e sua nova versão, SNMPv2, foi lançada
em 1996 sem nenhuma funcionalidade adicional de segurança.

O grupo de trabalho SNMPv3 foi montado então para desenvolver uma
especificação para a nova versão do protocolo SNMP que contivesse critérios de
segurança compatíveis com os aspectos presentes nos modelos SNMPv2u e
SNMPv2*, definidos por grupos que trabalharam na especificação da versão 2 do
SNMP, mas que não obtiveram consenso dos membros do IETF. As principais
metas deste grupo eram resolver o problema de segurança do SNMP e definir uma
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arquitetura que garantisse longevidade ao protocolo. Em janeiro de 1998, um
conjunto de documentos foi lançado contendo a proposição de um padrão que
incorporava os aspectos de segurança tanto no protocolo SNMPv1 quanto no
SNMPv2, de forma a manter a compatibilidade do novo padrão com as duas versões
anteriores. O novo padrão proposto descrevia uma arquitetura mais detalhada,
especificava módulos e primitivas trocadas entre os mesmos, continha diversos
aspectos ligados a segurança, mas não definia um novo formato para a PDU SNMP,
o que possibilitava a coexistência do SNMPv1 e SNMPv2 com a nova arquitetura
definida. De uma maneira geral, diz-se que “SNMPv3 é o SNMPv2 com
características adicionais de segurança e administração” (CASE, J.; et AL, 2002).

Em 2002, o IESG (Internet Engineering Task Force Steering Group), aprovou o
SNMPv3 como um padrão completo para gerenciamento de redes e alterou o estado
das versões anteriores (SNMPv1 e SNMPv2c) para versões históricas, ou seja,
obsoletas.

2.1.2

Ameaças de Segurança

O modelo de segurança proposto na especificação do SNMPv3 deve ser capaz de
proteger das principais ameaças de segurança: modificação da informação, disfarce,
modificação do fluxo da informação e revelação de conteúdo.

•

Modificação da informação: uma entidade não autorizada pode alterar uma
mensagem que está trafegando pela rede e que foi gerada por uma entidade
autorizada. Uma mensagem pode ser alterada para realizar uma operação de
SET enquanto a mensagem original foi enviada para realizar um GET, o que
pode levar à realização de operações não autorizadas.

•

Disfarce: neste tipo de ataque há uma falha quanto à autenticação da origem da
comunicação. Um intruso assume a identidade do remetente para ganhar seus
privilégios e realizar operações de forma indevida.
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•

Modificação do fluxo da mensagem: como o SNMP opera sobre UDP (User
Datagram Protocol), que não é orientado a conexão, é possível que o fluxo das
mensagens seja alterado, ou até mesmo mensagens sejam duplicadas, sem que
o destinatário possa perceber. No caso do SNMP, um exemplo claro deste tipo
de ataque, é uma mensagem legítima para desabilitar a interface de rede de um
servidor, a qual pode ser capturada por um atacante e enviada novamente mais
tarde causando a indisponibilidade do equipamento de forma indevida.

•

Revelação de conteúdo: uma entidade não autorizada pode observar a troca de
mensagens entre as entidades SNMP e ver o conteúdo dos objetos gerenciados
utilizando um analisador de protocolos. Informações importantes como tabelas de
rotas e versões de softwares utilizados podem ser obtidas através da observação
de pacotes SNMP. Este tipo de ataque compromete a confidencialidade dos
dados.

O modelo de segurança proposto pelo SNMPv3 não protege contra ataques de
negação de serviço e análise de tráfego (STALLINGS, 1998a).

•

Negação de Serviço: negação de acesso ao serviço a entidades autorizadas, ou
seja, entidades que teoricamente têm acesso a determinado serviço ficam
impossibilitadas de acessá-lo.

•

Análise de Tráfego: os padrões de tráfego são examinados na tentativa de obter
informação privilegiada.

2.1.3

Arquitetura SNMPv3

A arquitetura SNMPv3 é modular, para permitir a evolução do protocolo sem ser
necessário mudanças na sua especificação, e está descrita na RFC3411
(HARRINGTON, 2002) . Não existe mais a denominação de agente e gerente, como
acontecia no SNMPv1 e SNMPv2, e sim um conjunto de entidades SNMP que
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interagem entre si. Cada entidade implementa uma parte das funcionalidades SNMP
e pode agir como um agente, um gerente ou uma combinação de ambos. Uma
entidade SNMP consiste de um conjunto de módulos que interagem entre si para
prover os serviços necessários.

2.1.4

As Entidades SNMP

Figura 2-1: Entidade SNMP
Fonte: adaptado de Stallings (1998a)
Cada entidade SNMP é composta por dois elementos principais: uma engine SNMP
e uma ou mais aplicações. Uma engine SNMP fornece serviços para enviar e
receber mensagens, autenticar e cifrar/decifrar mensagens, e controlar o acesso aos
objetos gerenciados. Os serviços fornecidos pela engine SNMP, em conjunto com as

23
aplicações presentes no elemento, dão origem a uma entidade SNMP. A Figura 2-1
mostra um diagrama de blocos geral de uma entidade SNMP, contendo todas as
aplicações e todos os serviços que podem ser disponibilizados pela engine SNMP.

Tanto os serviços fornecidos pela engine SNMP como as aplicações suportadas pela
mesma são definidos como um conjunto de módulos. A engine SNMP de uma
entidade gerente possui um conjunto de módulos específicos para desempenhar
suas funcionalidades, enquanto a engine SNMP de uma entidade agente possui
outro conjunto de módulos, sendo que alguns destes módulos podem ser comuns às
duas entidades.

A grande vantagem de uma especificação modular da arquitetura é a possibilidade
da definição de diferentes versões de cada módulo sem causar impacto na
arquitetura como um todo. Isto permite definir novas funcionalidades, ou melhorar a
funcionalidades atuais de certos aspectos do SNMP, sem a necessidade de
definição de uma nova versão do padrão, além de possibilitar a co-existência dos
módulos e as estratégias de transição entre as versões (FRYE, 2003).

Apresenta-se a seguir uma breve descrição dos módulos que compõem a arquitetura
SNMPv3:

•

Despachante: permite o suporte concorrente de múltiplas versões de mensagens
SNMP na engine. É responsável por enviar e receber mensagens. Quando uma
mensagem é recebida o despachante determina a versão SNMP da mensagem e
então passa a mesma para o subsistema de processamento de mensagens
adequado. Se a mensagem não puder ser processada pela engine e,
consequentemente o número da versão não puder ser determinado, o contador
snmpInASNParseErrs é incrementado e a mensagem é descartada. Se a versão
SNMP da mensagem não for suportada pelo subsistema de processamento de
mensagens então o contador snmpInBadVersions é incrementado e a mensagem
é descartada. O despachante é também responsável por enviar PDUs para as
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aplicações, e por selecionar o meio de transporte mais adequado para enviar as
mensagens.

•

Subsistema de Processamento de Mensagem: responsável por preparar
mensagens para envio e extrair dados de mensagens recebidas, adicionando e
retirando os cabeçalhos respectivamente. Pode processar vários padrões de
mensagens SNMP.

•

Subsistema de Segurança: provê serviços de segurança tais como autenticação
e privacidade de mensagens. Embora esse subsistema possa conter múltiplos
modelos de segurança, o USM foi o modelo especificado pelo IETF.

•

Subsistema de Controle de Acesso: provê serviços de autorização que uma
aplicação pode usar para controlar o acesso de um usuário às variáveis da MIB.
Atualmente há um modelo de controle de acesso definido: o View-based Access
Control Model (VACM). Com o VACM é possível controlar quais usuários e quais
operações podem ter acesso aos objetos gerenciados.

•

Gerador de Comando: inicializa as PDUs SNMP (Get, GetNext, GetBulk,
SetRequest) e processa a resposta recebida destas requisições.

•

Respondedor de Comando: provê acesso aos dados gerenciados. A aplicação
respondedora de comando associa-se a uma engine SNMP de forma a processar
certos tipos de PDU para determinado contexto, desta forma somente
mensagens com determinado contextEngineID podem ser processadas pela
aplicação. A aplicação respondedora de comando executa a operação
apropriada do protocolo, usando para isso o módulo controle de acesso, e gera a
mensagem de resposta a ser enviada para o solicitante.
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•

Originador de Notificação: dispara o envio de mensagem de forma assíncrona. A
principal função desta aplicação é realizar a monitoração do sistema por eventos
e condições de anomalia e gerar mensagens (Trap/Inform) baseadas nestas
informações.

•

Receptor de Notificação: esta aplicação espera por mensagens assíncronas de
notificação (Trap/Inform) e gera mensagem de resposta quando uma PDU Inform
é recebida.

2.1.5

Arquitetura do Gerente SNMP

Figura 2-2: Arquitetura do Gerente SNMP
Fonte: adaptado de Stallings (1998a)
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A Figura 2-2 apresenta um diagrama de blocos de um gerente SNMP. Um gerente
SNMP se comunica com os agentes enviando comandos (get/set) e recebendo
mensagens de trap. Um gerente pode se comunicar também com outro gerente,
através da troca de mensagens do tipo Inform. Uma entidade que faz apenas o
papel de gerente SNMP possui somente as aplicações que são necessárias para o
seu devido funcionamento: aplicação geradora de comandos e aplicação originadora
e receptora de notificação.

Figura 2-3: Arquitetura do Protocolo SNMP
Fonte: adaptado de Stallings (2003)
A aplicação Geradora de Comando provê acesso às variáveis da MIB dos agentes
remotos através de PDUs SNMPv1 e/ou SNMPv2c, onde são efetuadas operações
Get, GetNext, GetBulk e Set. Não existe uma PDU SNMPv3, o que ocorre é a adição
de novos campos à PDU SNMPv2c, contendo informações de segurança e controle
de acesso próprios da versão 3 do protocolo SNMP, como ilustrado na Figura 2-3.
A aplicação Originadora de Notificação origina mensagens de forma assíncrona. No
caso de uma entidade gerente, a PDU InformRequest é usada para a troca de
informações entre dois gerentes.
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A aplicação Receptora de Notificação processa as mensagens assíncronas
recebidas. As mensagens do tipo SNMPv2-Trap e SNMPv1 Trap são recebidas dos
agentes enquanto as mensagens InformRequest são recebidas de outros gerentes
SNMP.

A engine SNMP provê serviços para as aplicações SNMP, tanto no envio quanto na
recepção de mensagens SNMP. A engine SNMP aceita PDUs das aplicações SNMP
que devem ser enviadas para outras entidades, realiza o processamento necessário,
insere códigos de autenticação, cifra seu conteúdo e por fim encapsula a PDU em
mensagens para transmissão. A engine SNMP aceita também mensagens SNMP
que chegam através da camada de transporte, realiza o processamento necessário,
verifica o código de autenticação, decifra seu conteúdo, em seguida extrai a PDU da
mensagem e envia a mesma para a aplicação SNMP apropriada (STALLINGS,
1998a).

Na arquitetura de um gerente SNMP a engine contém os seguintes módulos:
despachante, subsistema de processamento de mensagens e subsistema de
segurança.
O despachante funciona como um gerenciador de tráfego. Para PDUs a serem
enviadas, o módulo despachante aceita PDUs das aplicações SNMP e realiza as
seguintes funções:
1. Para cada PDU recebida ele determina o tipo de processamento necessário,
de acordo com a versão do SNMP a ser utilizada, e encaminha a mesma para
o módulo apropriado dentro do subsistema de processamento de mensagens;
2. O subsistema de processamento de mensagens processa a requisição e
retorna uma mensagem contendo a PDU e o cabeçalho apropriado;
3. O despachante mapeia a mensagem completa (PDU+cabeçalho) na camada
de transporte para transmissão.
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Para mensagens de entrada, o módulo despachante aceita as mensagens da
camada de transporte e realiza as seguintes operações:
1. Encaminha cada mensagem para o módulo adequado dentro do subsistema
de processamento de mensagens;
2. O subsistema de processamento de mensagens retorna a PDU contida na
mensagem;
3. O despachante envia a PDU para a aplicação SNMP apropriada.

O subsistema de processamento de mensagens tem como principal função preparar
as PDUs para envio e extrair as PDUs das mensagens recebidas, adicionando e
removendo os cabeçalhos respectivamente. Uma implementação do subsistema de
processamento de mensagens pode suportar apenas um formato de mensagem
SNMP, correspondendo a apenas uma versão do protocolo (SNMPv1, SNMPv2c ou
SNMPv3), ou pode ter vários módulos, cada um suportando uma versão diferente do
mesmo.

O subsistema de segurança é responsável pelos serviços de autenticação e
criptografia. As PDUs de saída que necessitam dos serviços de segurança, devem
ser enviadas do subsistema de processamento de mensagens para o subsistema de
segurança. Dependendo dos serviços necessários, o subsistema de segurança pode
cifrar a PDU, gerar o código de autenticação correspondente e adicioná-lo ao
cabeçalho da mensagem. A mensagem processada e seu respectivo cabeçalho são
enviados de volta para o subsistema de processamento de mensagens. De forma
similar, cada mensagem recebida é passada do subsistema de processamento de
mensagens para subsistema de segurança. Se necessário, o subsistema de
segurança verifica o código de autenticação e realiza e decifração dos dados. Em
seguida a mensagem é retornada para o subsistema de processamento de
mensagens. Uma implementação do subsistema de segurança pode suportar um ou
vários modelos de segurança. Na especificação do SNMPv3 apenas o USM foi
definido (BLUMENTHAL, 2002).
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2.1.6

Arquitetura do Agente SNMP

Uma entidade SNMP que desempenha apenas o papel de agente SNMP possui
basicamente dois tipos de aplicações: respondedora de comandos e originadora de
notificação. A Figura 2-4 apresenta um diagrama de blocos de um agente SNMP.

Figura 2-4: Arquitetura do Agente SNMP
Fonte: adaptado de Stallings (1998a)

A aplicação Respondedora de Comando fornece acesso às informações de
gerenciamento. Esta aplicação responde às solicitações de leitura (get) ou escrita
(set) nos objetos gerenciados (MIB) feita pelo gerente enviando uma PDU de
resposta para cada requisição processada.
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A aplicação Originadora de Notificação inicia uma comunicação assíncrona com o
gerente. Esta comunicação consiste no envio de uma PDU do tipo SNMPv2-Trap ou
uma PDU Trap, no caso do SNMPv1. Esta aplicação monitora continuamente a
entidade agente de forma a detectar falhas ou anomalias que possam comprometer
o funcionamento da entidade e quando detecta algum problema envia uma
notificação para a entidade gerente.

A engine SNMP da entidade agente contém um módulo adicional chamado
Subsistema de Controle de Acesso. Este módulo determina o nível de permissão
para leitura e escrita nas variáveis da MIB dos agentes. O nível de permissão é
definido com base nas informações presentes na PDU de requisição e nas
configurações previamente feitas em cada agente. A implementação de um
subsistema de controle de acesso pode suportar um ou vários módulos. Na
especificação do SNMPv3 foi definido apenas um módulo de controle de acesso
chamado Modelo de Controle de Acesso Baseado em Visão (VACM - View-Based
Access Control Model ) (BLUMENTHAL, 2002) .

2.1.7

Cabeçalho SNMPv3

Conforme já mencionado, a especificação do protocolo SNMPv3 não define uma
nova PDU, apenas adiciona um novo cabeçalho à PDU SNMPv2. Cada mensagem
trocada entre as entidades SNMPv3 é composta de um cabeçalho e uma PDU. A
estrutura da mensagem está ilustrada na Figura 2-5. Os campos sombreados são
aqueles criados e processados pelo subsistema de processamento de mensagens.
O campo msgSecurityParameters é preenchido e processado exclusivamente pelo
subsistema de segurança.

•

msgVersion: versão do protocolo SNMP. Configurado como SNMPv3 (3).

•

msgID: um identificador único usado entre duas entidades SNMP para controlar
as mensagens

de requisição e de resposta, e pelo subsistema de

processamento de mensagens, para gerenciar o fluxo das mensagens entre os
vários subsistemas presentes na arquitetura SNMPv3.
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Figura 2-5: Cabeçalho SNMPv3
Fonte: adaptado de Stallings (2003)

•

msgMaxSize: tamanho máximo da mensagem em octetos suportada pelo
remetente. Este valor indica o tamanho máximo da mensagem que o remetente
pode aceitar de outra engine, tanto da mensagem de resposta quanto de uma
nova mensagem.

•

msgFlags: um octeto contendo 3 indicadores nos 3 bits menos significativos que
controlam o processamento da mensagem. Se reportableFlag=1, então uma
mensagem de resposta deve ser enviada para o remetente; se este indicador
está configurado como zero, uma mensagem de resposta não deve ser enviada.
O reportableFlag deve ser configurado como 1 em mensagens de requisição
(Get, Set e Inform) e como zero em mensagens de resposta (Response, Trap e
Report). Este indicador é secundário na determinação de quando enviar uma
mensagem, ou seja, o mesmo somente será verificado quando a PDU da
mensagem não puder ser processada para saber se o tipo de requisição que foi
recebida necessita de resposta. Isso acontece, por exemplo, quando a
mensagem não pode ser decifrada por causa de uma chave de criptografia
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incorreta. Os indicadores privFlag e AuthFlag são utilizados para indicar o nível
de segurança da mensagem. Se privFlag=1 a mensagem foi cifrada. Quando
authFlag=1 indica que autenticação foi aplicada à mensagem. Há três níveis
possíveis de segurança para uma mensagem: sem autenticação e sem
criptografia (noAuthNoPriv), apenas autenticação (authNoPriv) e autenticação e
privacidade juntos (authPriv). Não é possível utilizar o serviço de privacidade sem
autenticação.
•

msgSecurityModel: um número inteiro que indica qual o modelo de segurança foi
utilizado pelo remetente para preparar a mensagem e, por conseguinte, qual
modelo de segurança deve ser utilizado pelo receptor para processar a
mensagem recebida.

•

msgSecurityParameters: este campo do cabeçalho é composto por vários
parâmetros gerados pelo subsistema de segurança, os quais são utilizados para
a comunicação entre os modelos de segurança das entidades SNMP que enviam
e recebem mensagens. Os parâmetros que fazem parte deste campo são
processados exclusivamente pelo subsistema de segurança, não sendo nem
mesmo interpretados pelo subsistema de processamento de mensagens.

•

contextEngineID: identificador único para uma engine SNMP dentro de um
determinado domínio administrativo. Para mensagens recebidas, este campo
determina qual aplicação fará o processamento desta PDU. Para mensagens a
serem enviadas, o valor deste campo deve ser fornecido pela aplicação que
solicita o envio da mensagem.

•

contextName: parâmetro que identifica unicamente um contexto específico dentro
de uma engine SNMP. Para critérios de controle de acesso, cada entidade SNMP
gerencia vários contextos de informações de gerenciamento, sendo que cada um
possui um nome único dentro de cada engine. A aplicação que envia a
mensagem SNMP deve fornecer este campo, o qual será processado na engine
receptora da mensagem.

•

PDU: são os dados da mensagem SNMP. O padrão SNMPv3 especifica que
deve ser uma PDU SNMPv2.
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2.1.8

Modelo de Segurança Baseado no Usuário

O User-Based Security Model (USM) usa o conceito de mecanismo de autorização.
Na transmissão de uma mensagem, uma das duas entidades é designada como
autoritativa da transmissão. A decisão de qual será a engine autoritativa é feita da
seguinte forma:

•

Quando a mensagem SNMP necessita de uma resposta (por exemplo, o
comando Get ou Set), então o receptor da mensagem é a engine autoritativa da
transmissão.

•

Quando a mensagem SNMP contém uma PDU que não necessita de resposta
(por exemplo, um Trap), então o transmissor da mensagem é a engine
autoritativa da transmissão.

A linearidade do tempo da mensagem é determinada pela engine autoritativa.
Quando a engine autoritativa envia uma mensagem (trap), ela contém o tempo do
seu relógio de modo que a outra parte possa sincronizar com este relógio. Quando
uma engine não autoritativa envia uma mensagem (ge/set), ela inclui o tempo
estimado do relógio no destino, o qual é utilizado pelo mecanismo de controle de
linha de tempo da mensagem de forma a evitar ataques de atraso e duplicação de
mensagem.

Blumenthal (2002) define o modelo de segurança baseado no usuário para o
SNMPv3, o qual trata dos seguintes aspectos:

Autenticação: o código de autenticação HMAC (Hash Message Authentication
Code), gerado com o algoritmo SHA-1 ou MD5, garante tanto a integridade dos
dados quanto a autenticação da origem dos dados.

Controle da Linha de Tempo da Mensagem: protege contra atraso de mensagens e
duplicação de mensagens (ataques de delay e replay), através de um sincronismo
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entre os relógios das engines SNMP.

Privacidade: protege o conteúdo da mensagem. O modo CBC (Cipher Block
Chaining) do algoritmo DES (Data Encryption Standard) é utilizado para criptografia
dos dados.

Formato da Mensagem: define o formato do campo msgSecurityParameters, o qual
da suporte às funções de autenticação, linha de tempo e privacidade

Gerenciamento de Chave: define mecanismos para geração, atualização e uso das
chaves simétricas de criptografia utilizadas pelo SNMPv3.

2.1.9

Campos do Cabeçalho SNMPv3 Usados pelo USM

O módulo USM, ao realizar o processamento das mensagens SNMPv3, atua
unicamente no campo msgSecurityParameters do cabeçalho. Quando uma
mensagem de saída é passada do subsistema de processamento de mensagens
para o módulo USM, este preenche o campo msgSecurityParameters. Quando uma
mensagem de entrada é passada do subsistema de processamento de mensagens
para

o

módulo

USM,

msgSecurityParameters,

e

este
devolve

processa
a

os

mensagem

valores

presentes

em

para

subsistema

de

o

processamento de mensagens. O campo msgSecurityParameters é composto pelos
seguintes elementos:

msgAuthoritativeEngineID: o snmpEngineID (identificador) da engine autoritativa
envolvida na troca de mensagens.

msgAuthoritativeEngineBoots: o valor de snmpEngineBoots para a engine
autoritativa envolvida na troca de mensagens. O parâmetro snmpEngineBoots é um
inteiro que representa o número de vezes que a engine SNMP foi reinicializada
desde que o parâmetro snmpEngineID foi configurado.
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msgAuthoritativeEngineTime: o valor do campo snmpEngineTime para a engine
autoritativa envolvida na troca de mensagens. O parâmetro snmpEngineTime é um
inteiro que representa o número de segundos desde a última vez que o parâmetro
snmpEngineBoots foi incrementado. Cada engine autoritativa é responsável por
incrementar o snmpEngineTime a cada segundo. Uma engine não autoritativa é
responsável por incrementar sua noção de snmpEngineTime para cada engine
autoritativa remota com a qual se comunica.
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Figura 2-6: Cabeçalho SNMPv3 com USM
Fonte: adaptado de Stallings (1998a)
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msgUserName: especifica o usuário em favor do qual a mensagem está sendo
trocada. O valor deste campo nulo é utilizado nas mensagens para descobrir o
snmpEngineID das engines.

msgAuthenticationParameters: é o parâmetro de autenticação. Para o modelo USM
este parâmetro é o código HMAC gerado. Se durante a troca de mensagens não
está sendo utilizado o serviço de autenticação este campo é nulo.

msgPrivacyParameters: é o parâmetro de privacidade. Para o modelo USM este
parâmetro é o vetor de inicialização para o algoritmo de criptografia DES CBC. Se
durante a troca de mensagens não está sendo utilizado o serviço de privacidade
este campo é nulo. O serviço de privacidade não pode ser utilizado sem o serviço de
autenticação. Já o serviço de autenticação pode ser utilizado sozinho, independente
de se querer ou não o serviço de privacidade na mensagem.

2.1.10 Algoritmos Criptográficos Usados pelo SNMPv3
Criptografia, do grego kryptós (escondido, oculto) + grápho (grafia, escrita), é a arte
ou a ciência de escrever em cifra ou em código; em outras palavras, é um conjunto
de técnicas que permitem tornar incompreensível uma mensagem originalmente
escrita com clareza, de forma a permitir que apenas o destinatário a decifre e a
compreenda. Geralmente a decifragem requer o uso de uma chave de conhecimento
restrito (BURNETT, 2002). A criptografia surgiu originalmente com intuito de prover
sigilo aos dados, no entanto novos serviços, como autenticação e integridade,
surgiram posteriormente.

Segundo Stallings (1998a), duas funções criptográficas são definidas para o USM:
autenticação e criptografia. Para suportar estas duas funções uma engine SNMP
requer dois parâmetros: uma chave de privacidade (privKey)

e uma chave de

autenticação (authKey). Os valores destas chaves não são acessíveis via SNMP.
Cada entidade SNMP deve ter informações sobre suas chaves armazenadas
localmente e também possuir informações suficientes sobre as demais entidades
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para que possam se comunicar com as mesmas de forma segura.

2.1.10.1

Autenticação

O modelo USM permite o uso de duas alternativas para o protocolo de autenticação:
HMAC-MD5-96 e HMAC-SHA-96. O protocolo HMAC-MD5-96 usa o algoritmo MD5
(Message Digest 5). Um código hash de 128 bits (authKey) é calculado com o MD5 e
utilizado como entrada para o algoritmo HMAC, o qual produz como resultado uma
chave de 128 bits, que é truncada para 96 bits e inserida no campo
msgAuthenticationParameters do cabeçalho SNMPv3 da mensagem.

No caso do protocolo HMAC-SHA-96, é utilizado o algoritmo SHA1 (Secure Hash
Algorithm 1). Um código hash de 160 bits (authKey) é calculado com o SHA1 e
utilizado como entrada para o algoritmo HMAC, o qual gera como saída uma chave
também de 160 bits, a qual é truncada para 96 bits e adicionada ao campo
msgAuthenticationParameters do cabeçalho SNMPv3.

•

MD5

O MD5 é o quinto de uma série de sumários de mensagens criadas por Ronald
Rivest. Ele opera embaralhando os bits de uma forma tão complicada que todos os
bits de saída são afetados por todos os bits de entrada. A função começa
aumentando o tamanho da mensagem até chegar a 448 bits (módulo 512). Em
seguida, o tamanho original da mensagem é anexado aos 448 bits como um inteiro
de 64 bits, a fim de gerar uma entrada total cujo tamanho seja um múltiplo de 512
bits. A última etapa antes de os cálculos serem efetuados é inicializar um buffer de
128 bits com um valor fixo.

Os cálculos são efetuados de maneira que em cada rodada, um bloco de 512 bits é
extraído e colocado no buffer de 128 bits. Para que os cálculos sejam feitos com
maior precisão, também é incluída uma tabela criada a partir da função seno. Há
quatro rodadas para cada bloco de entrada, de forma que todo o bloco de 512 bits
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seja processado no buffer de 128 bits. Esse processo continua até que todos os
blocos de entrada tenham sido processados. O conteúdo do buffer de 128 bits forma
o sumário da mensagem.

Por ser um algoritmo unidirecional, um hash MD5 não pode ser transformado
novamente no texto que lhe deu origem. O método de verificação é, então, feito pela
comparação dos dois hashes, um calculado na origem e enviado junto com a
mensagem, e outro calculado no destino. O valor de conferência ("checksum") muda
se um único bit for alterado, acrescentado ou retirado da mensagem.

Os hashes MD5 de 128-bit (16-byte) são normalmente representados por uma
sequência de 32 caracteres hexadecimais. O exemplo abaixo mostra uma string
ASCII com 43-bytes e o hash correspondente:
MD5("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
= 9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6

O MD5 atualmente é considerado um algoritmo inseguro, pois o tamanho do hash –
128 bits – é pequeno para torna-lo resistente aos ataques de aniversário. O
MD5CRK foi um projeto iniciado em março de 2004, com o objetivo de demonstrar
que o MD5 é praticamente inseguro através da descoberta de colisões (mesmo hash
para textos diferentes) usando ataques de aniversário (PAUL, 1984).

Vários

pesquisadores deste projeto demonstraram falhas do MD5 e métodos de descoberta
de colisão, sendo que em 2006, Klima (2006) publicou um um algoritmo que é capaz
de encontrar uma colisão para o MD5 em apenas 1 minuto, utilizando para isso um
computador pessoal comum. Diante das fraquezas do MD5, os criptógrafos
começaram a recomendar o uso do SHA-1.

•

SHA-1

O SHA-1 foi desenvolvido pela NSA (National Security Agency) e aprovado pelo
NIST (National Institute of Standards and Technology). Assim como o MD5, esse
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algoritmo processa os dados de entrada em blocos de 512 bits. No entanto, diferente
do MD5, ele gera um sumário de mensagem de 160 bits.

O algoritmo inicia preenchendo a mensagem com a adição de um bit 1 ao final,
seguido pelo número de bits 0 necessário para tornar o tamanho da mensagem um
múltiplo de 512 bits. Em seguida, um número de 64 bits contendo o tamanho da
mensagem antes do preenchimento é submetido a uma operação OR nos 64 bits de
baixa ordem.

Durante a computação do algoritmo, o SHA-1 mantém cinco variáveis de 32 bits, de
H0 a H4, onde o hash se acumula. Essas variáveis são incializadas como constantes
especificadas no padrão.

Os blocos de 512 bits são processados utilizando um array auxiliar de 80 palavras e
aplicando-se funções matemáticas de rotação à esquerda. Para cada bloco de 512
bits, quando todas as 80 iterações do loop são completadas os valores
intermediários do hash estão presentes nas variáveis H0 a H4.

Depois de processado o primeiro bloco de 512 bits, o próximo é iniciado. O array
auxiliar de 80 palavras é reinicializado a partir do novo bloco, mas as variáveis H0 a
H4 ficam como estavam. Quando esse bloco é concluído, o próximo é iniciado e
assim por diante, até que todos os blocos de 512 bits da mensagem sejam
processados. Quando o último bloco é concluído, as cinco palavras de 32 bits, H0 a
H4, são transmitidas como saída formando o hash criptográfico de 160 bits.

Assim como o hash MD5, o hash SHA-1 também é representado por caracteres
hexadecimais, só que neste caso são 40 caracteres. O exemplo abaixo mostra uma
string ASCII com 43-bytes e o hash SHA-1 correspondente:
SHA1("The quick brown fox jumps over the lazy dog")
= 2fd4e1c6 7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 1b93eb12
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O primeiro membro da família, publicado em 1993, foi oficialmente chamado SHA;
no entanto, é frequentemente chamado SHA-0 para evitar confusões com os seus
sucessores. Dois anos mais tarde, SHA-1, o primeiro sucessor do SHA, foi
publicado. Desde então quatro variantes foram lançadas com capacidades de saída
aumentadas e um projeto ligeiramente diferente: SHA-224, SHA-256, SHA-384, e
SHA-512 — por vezes chamadas de SHA-2.

Foram feitos ataques a ambos SHA-0 e SHA-1. Ainda não foram reportados ataques
às variantes SHA-2, mas como elas são semelhantes ao SHA-1, os pesquisadores
estão preocupados. Apesar do SHA-1 ter sido considerado o sucessor do MD5,
ambos têm vulnerabilidades comprovadas. Em algumas correntes, é sugerido que o
SHA-256 ou superior seja usado para tecnologia crítica.

2.1.10.2

Criptografia

Segundo Stallings (1998a), o USM usa o modo CBC (Cipher Block Chaining) do
algoritmo DES (Data Encryption Standard) para criptografia. Uma chave de 128 bits
é fornecida como entrada para o algoritmo de criptografia. Os primeiros 8 octetos
desta privKey são utilizados como a chave de criptografia do algoritmo DES. Como o
DES requer uma chave de apenas 56 bits, o bit menos significativo de cada octeto é
descartado.

No modo CBC cada bloco de texto passa primeiro por uma operação XOR com o
bloco cifrado no passo anterior antes de ser criptografado. Esta operação faz com
que cada bloco cifrado seja dependente do seu antecessor e ao mesmo tempo
garante que o texto cifrado seja único para cada bloco. A principal vantagem do
modo CBC é garantir que dois textos puros com o mesmo valor, quando cifrados
com a mesma chave de criptografia produzam textos cifrados diferente.

Para operar no modo CBC, um vetor de inicialização (IV – Initialization Vector) de 64
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bits é necessário. Este vetor é produzido da seguinte maneira (BLUMENTHAL,
2002):
1. Os 8 últimos octetos da chave privKey são utilizados como um pré-IV.
2. Para assegurar que dois valores diferentes de IV são utilizados para dois
textos puros diferentes, cifrados com a mesma chave de criptografia, um valor
intermediário, de 8 octetos, chamado salt value, é gerado. Este valor é igual a
concatenação do valor atual de snmpEngineBoots, o qual possui 32 bits, com
um inteiro, também de 32 bits, mantido pelo protocolo local de criptografia.
Este último inteiro de 4 octetos é dependente de implementação e deve ser
inicializado com um valor arbitrário na inicialização do sistema.
3. É realizada uma operação XOR entre salt value e o pré-IV para produzir o
vetor de inicialização (IV).

O valor de salt value é colocado no campo msgPrivacyParameters do cabeçalho
SNMPv3 da mensagem de forma a permitir à entidade receptora calcular o IV
correto. O esquema CBC é utilizado por dois motivos: primeiro, já que o salt value
muda para cada operação, um IV diferente é utilizado para diferentes textos puros.
Segundo, como apenas salt value é transmitido via SNMP, um atacante não pode
determinar o valor de IV, pois não conhece o valor de pré-IV (STALLINGS, 1998a).
Os dois mecanismos anteriormente citados tornam o modo CBC do DES mais
seguro do que o algoritmo DES puro.

•

DES

A cifra DES foi amplamente adotada pelo setor de informática para uso em produtos
de segurança. Em sua forma original, ela já não é mais segura, pois é vulnerável aos
ataques de força bruta; no entanto, em uma forma modificada (Triple DES) ela ainda
é útil.

Durante o processo de computação do algoritmo o texto simples é cifrado em blocos
de 64 bits, produzindo 64 bits de texto cifrado. O algoritmo, padronizado por uma
chave de 56 bits, tem 19 estágios distintos. O primeiro deles é uma transposição
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independente da chave no texto simples de 64 bits. O último estágio é exatamente o
inverso dessa transposição. O penúltimo estágio troca os 32 bits mais à esquerda
pelos 32 bits mais à direita. Os 16 estágios intermediários são funcionalmente
idênticos, mas são parametrizados por diferentes funções da chave. O algoritmo foi
projetado para permitir que a decodificação fosse feita com a mesma chave da
codificação, uma propriedade necessária em qualquer algoritmo de chave simétrica.
As etapas são simplesmente executadas na ordem inversa.

Durante a operação dos estágios intermediários, cada estágio utiliza duas entradas
de 32 bits e produz saídas de 32 bits. A saída da esquerda é apenas uma cópia da
saída da direita. A saída da direita é formada pelo resultado do OR exclusivo bit a bit
aplicado à entrada da esquerda e a uma função da entrada da direita com a chave
desse estágio, Ki. Toda a complexidade do algoritmo reside nessa função.

Figura 2-7: Etapa do algoritmo DES
Fonte: Stallings (2003)
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A função consiste em quatro etapas, executadas em seqüência. Primeiro, um
número de 48 bits, E, é construído através da expansão do Ri-1 de 32 bits, de
acordo com uma regra fixa de transposição e duplicação. Em segundo lugar, E e Ki
são submetidos a uma operação XOR. Em seguida, essa saída é particionada em
oito grupos de 6 bits, sendo cada um deles entregue a uma caixa S diferente. Cada
uma das 64 entradas possíveis para uma caixa S é mapeada em uma saída de 4
bits. Por fim, esses 8x4 bits passam por uma caixa P. O esquema está ilustrado na
figura 2-7.

Em cada uma das 16 iterações, é utilizada uma chave diferente. Antes de iniciar o
algoritmo, é aplicada à chave uma transposição de 56 bits. Antes de cada iteração, a
chave é particionada em duas unidades de 28 bits, sendo cada uma delas girada à
esquerda um número de bits que depende do número da iteração. Ki é derivada
dessa chave girada, pela aplicação de mais uma transposição de 56 bits sobre ela.
Em cada rodada, um subconjunto de 48 bits dos 56 bits é extraído e permutado
(STALLINGS, 2003).

2.1.11 Gerenciamento das Chaves de Criptografia
De acordo com Stallings (1998a), um dos requisitos para o uso dos serviços de
autenticação e privacidade do protocolo SNMPv3 é que para a comunicação entre
duas entidades SNMP haja o compartilhamento de uma chave secreta de
autenticação e uma chave secreta de privacidade. Estas chaves possibilitam a uma
engine não autoritativa (tipicamente um sistema de gerenciamento) empregar
durante

a
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com
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(BLUMENTHAL, 2002).

De maneira a simplificar o processo, o gerenciamento das chaves é centralizado nas
entidades gerente, as quais devem manter localmente apenas uma chave de
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criptografia e uma de autenticação. Estas chaves não são armazenadas na MIB e
não são acessíveis via SNMP. A seguir, examina-se a técnica de geração das
chaves a partir de uma senha, para então apresentar o conceito de “localização de
chave”, o qual possibilita a uma entidade compartilhar uma chave de criptografia e
autenticação com cada engine remota, enquanto mantém localmente apenas uma
única chave de criptografia e autenticação. Finalmente, examina-se o mecanismo de
atualização das chaves.

2.1.12 Algoritmo de Geração de Chave a Partir da Senha
Para realizar a comunicação com uma engine remota, utilizando os serviços de
segurança oferecidos pelo SNMPV3, um usuário necessita de uma chave de
privacidade de 128 bits e uma chave de autenticação de 128 ou 160 bits. Para
chaves pertencentes a usuários humanos, é desejável que a mesma seja uma
cadeia de caracteres amigável ao invés de simples cadeia de bits. Na RFC3414 é
definido um algoritmo de mapeamento da senha do usuário para uma chave de 128
ou 160 bits (BLUMENTHAL, 2002).

O algoritmo de transformação da senha em uma chave possui os seguintes passos:
1. Obtém a senha informada pelo usuário como entrada e produz uma cadeia de
caracteres de 1.048.576 octetos através da repetição da senha tantas vezes o
quanto for necessário, truncando o último valor se preciso, para produzir
digest0;
2. Se uma chave de 128 bits é desejável, obtém o hash MD5 de digest0 para
formar digest1. Se uma chave de 160 bits é desejável, obtém o hash SHA-1
de digest0 para formar digest1. A saída destes algoritmos de hash é a chave
do usuário.

De acordo com Stallings (1998a), esta técnica de geração das chaves possui duas
vantagens: a primeira é que ela aumenta a segurança nos casos de ataque de
dicionário e de força bruta, no qual uma atacante tenta diferentes senhas potenciais,
gerando uma chave para cada caso, e então testando se as chaves resultantes
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funcionam com os algoritmos de criptografia e autenticação definidos para os dados
disponíveis para o atacante. Por exemplo, se um atacante intercepta uma
mensagem autenticada, ele pode tentar gerar o HMAC da mensagem através da
tentativa de diferentes senhas. Se um valor informado produz o mesmo HMAC,
então pressupõe que a senha foi descoberta. Os dois passos definidos
anteriormente aumentam o tempo necessário para que uma senha seja descoberta.
A segunda vantagem desta técnica é que ela desvincula a chave do usuário dos
sistemas de gerenciamento de redes. Nenhum sistema de gerenciamento necessita
armazenar os valores das chaves dos usuários. Ao invés disso, quando a chave é
necessária, a mesma é gerada a partir da senha informada pelo usuário.

Apenas uma senha pode ser utilizada para dar origem às chaves de privacidade e
de autenticação, no entanto um esquema mais seguro é utilizar duas senhas
diferentes, uma para dar origem à chave de privacidade e outra para dar origem à
chave de autenticação.

2.1.13 Localização da Chave
A chave localizada é definida como uma chave secreta compartilhada entre um
usuário e uma entidade SNMP autoritativa. O objetivo é que o usuário precisa
manter apenas uma única chave (ou duas, no caso de ser uma para privacidade e
outra para autenticação) e lembrar apenas uma senha (ou duas, dependendo do
caso). As chaves mantidas por cada usuário e a compartilhada com as entidades
SNMP são diferentes. O processo através do qual uma única chave de um usuário é
convertida em múltiplas chaves, uma para cada engine SNMP, é conhecido como
“Localização da Chave” (BLUMENTHAL, 2002).

Alguns aspectos são importantes em relação ao gerenciamento da chave
(STALLINGS, 1998a):
•

Cada agente SNMP em um ambiente distribuído tem uma chave única
para cada gerente. É possível que um agente seja gerenciado por vários
gerentes, o que faz com que um agente tenha uma única chave de
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privacidade e de autenticação para cada gerente com o qual se comunica.
Dessa forma, se a chave de um gerente é comprometida em um agente,
as chaves dos demais gerentes continuam intactas.

•

As chaves de um gerente são diferentes para agentes diferentes. Dessa
forma, se um agente é comprometido, apenas as chaves daquele agente
são comprometidas, sendo que as chaves do gerente para outros agentes
continuam intactas.

O processo de geração da chave localizada de cada engine funciona basicamente
concatenando a chave gerada na entidade gerente com o snmpEngineID de cada
engine autoritativa. O procedimento funciona da seguinte forma:
1. Forma-se a cadeia de caracteres digest2 através da concatenação de digest1
com o valor de snmpEngineID da engine autoritativa mais digest1.
digest2 = digest1 + snmpEngineID + digest1

2. Se uma chave de 128 bits é desejada obtêm-se o hash MD5 de digest2. Se
uma chave de 160 bits é desejada é calculado o hash SHA-1 de digest2. A
saída do calculo do hash é a chave localizada do usuário. A figura 2-8 ilustra
o esquema.

A chave localizada resultante é configurada na entidade agente de alguma forma
segura. Por causa da natureza da função hash de geração da chave localizada, que
é apenas de uma via, pode-se garantir que é impossível para um atacante descobrir
a chave do usuário, mesmo que ele saiba a chave localizada do mesmo.
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Figura 2-8 – Localização da Chave
Adaptado de Stallings (1998a)

2.1.14 Atualização da Chave
Conforme já mencionado, a especificação do padrão SNMPv3 assume que há
alguma maneira segura de enviar a chave localizada para cada agente, que pode
ser um método manual ou algum outro protocolo seguro, mas que está além do
escopo da especificação do padrão. Uma vez que a chave inicial (ou um par de
chaves) está configurada no agente, a especificação do SNMPv3 contém um
mecanismo seguro de atualização da mesma.

O processo de atualização da chave pode ser inicializado tanto pelo usuário quanto
pela entidade de gerenciamento. Em ambos os casos, a chave do usuário na
estação de gerenciamento é atualizada. A estação de gerenciamento deve calcular
uma nova chave localizada para cada agente e enviá-la de forma segura para cada
entidade remota. Para o transporte da nova chave são possíveis duas opções
(STALLINGS, 1998a):
•

Cifrar a nova chave usando a chave antiga como chave de criptografia;

•

Usar algum tipo de função de mão única para produzir um valor a partir da
chave antiga. Em seguida é realizada uma operação XOR deste valor
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calculado com a nova chave e o resultado é enviado pela rede. Ao receber a
mensagem, a entidade agente para fazer a operação XOR da antiga chave
com o valor recebido de forma a produzir a nova chave.

A atualização de chaves no protocolo SNMPv3 envolve o uso do objeto KeyChange
do grupo usmUserGroup da MIB. A estação de gerenciamento configura este objeto
no agente e o mesmo, automaticamente, dispara a atualização da chave
correspondente.

De acordo com Stallings (1998a), o algoritmo de atualização é dividido em duas
fases, uma que se passa na engine solicitante e outra que se passa na engine
remota. O processo se inicia quando um solicitante deseja atualizar uma chave atual
“ChaveVelha” para um novo valor “ChaveNova”. O solicitante executa os seguintes
passos:
1. Gera um valor randômico (NumeroRandomico) através de um algoritmo
gerador de números aleatórios.
2. Calcula:
Resumo = Hash ( ChaveVelha || NumeroRandomico)
Onde Hash pode ser tanto MD5 ou SHA-1, dependendo se a chave desejada
é de 128 bits ou 160 bits, e o símbolo || representa concatenação.
3. Calcula:
Delta = Resumo XOR ChaveNova
MudaChave = ( NumeroRandomico || Delta)

O valor armazenado em “MudaChave” é enviado para o agente através de um
comando SET, para atualizar a instância do objeto KeyChange. Esta atualização
causa na engine remota a realização dos seguintes passos:
1. Calcula
Resumo = Hash (ChaveVelha || NumeroRandomico)
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Onde Hash pode ser tanto MD5 ou SHA-1, dependendo se a chave desejada
é de 128 bits ou 160 bits, e o símbolo || representa concatenação.
2. Calcula
ChaveNova = Resumo XOR Delta

O algoritmo funciona da seguinte maneira: o solicitante calcula “Resumo” a partir da
chave antiga mais um número randômico, e envia este número randômico para o
receptor. Como a chave antiga é a chave secreta compartilhada entre as entidades,
o receptor tem esta chave, e utiliza o número randômico recebido para calcular o
mesmo valor de “Resumo”. O solicitante também realiza um operação XOR entre
“ChaveNova” e “Resumo”, e envia este valor para o receptor como “Delta”, que pode
então realizar o seguinte cálculo:
Resumo XOR Delta = Resumo XOR (Resumo XOR ChaveNova) = ChaveNova

Pelas regras da álgebra booleana, os dois primeiros termos da expressão do meio
cancelam sobrando o valor desejado “ChaveNova”.

É permitido tanto ao administrador de redes quanto aos usuários alterarem suas
chaves de criptografia e autenticação. De forma a possibilitar estas duas
alternativas, o grupo da MIB usmUserGroup contém dois objetos para cada uma de
suas duas chaves de usuário. Para a chave de autenticação, o parâmetro
usmUserAuthKeyChange pode ser configurado pelo administrador de rede de forma
a causar a atualização da chave. O agente é configurado de forma que apenas o
administrador de rede tenha acesso a este objeto, restrição que é definida no
subsistema de controle de acesso. O objeto usmUserOwnAuthKeyChange não é
protegido pelo subsistema de controle de acesso, mas é definido de tal forma que é
atualizado apenas se o solicitante é o próprio usuário. De forma similar as variáveis
usmUserPrivKeyChange e usmUserOwnPrivKeyChange possibilitam a atualização
da chave de criptografia pelo administrador de rede e pelo próprio usuário,
respectivamente.
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2.2

Infra-estrutura de Chaves Públicas

A maneira com que o mundo realiza seus negócios está mudando e a segurança
nas corporações deve acompanhar estas mudanças.

As mensagens eletrônicas agora transportam não apenas simples memorandos,
mas informações confidenciais como informações financeiras, senhas, contratos,
etc. A Internet está sendo utilizada não apenas para publicação de web sites com
páginas estáticas, mas também para distribuição de software e comércio eletrônico.

Troca de mensagens, acesso web, comércio eletrônico, redes privadas virtuais (VPN
– Virtual Private Network) e extranet necessitam de um forte esquema de segurança
o qual deve prover confidencialidade, autenticação, controle de acesso, integridade
e contabilização. Certificados e criptografia de chave pública são utilizados no
mercado de forma a garantir os requisitos de segurança.

A criptografia de chave pública necessita de uma Infra-estrutura de Chave Pública
(ICP), serviços essenciais para o gerenciamento dos certificados digitais e chaves de
criptografia para pessoas, programas e sistemas.

2.2.1

Definição de Criptografia de Chave Pública

Criptografia utiliza algoritmos matemáticos para converter texto puro em texto cifrado
ininteligível. Aplicações da criptografia incluem:
•

Criptografia de dados para confidencialidade;

•

Assinatura digital para prover integridade e não-repúdio;

•

Certificados para autenticação de pessoas, aplicações, serviços e controle de
acesso.

Há dois tipos principais de chaves: chave secreta compartilhada e chave pública.

51
Na criptografia de chave secreta, o remetente e o destinatário utilizam a mesma
chave para cifrar e decifrar os dados. No entanto vários clientes devem compartilhar
a mesma chave. Neste tipo de criptografia o maior problema encontrado é como
fazer a distribuição da chave de forma segura.

A criptografia de chave pública, também chamada de criptografia assimétrica, utiliza
pares de chaves: uma chave pública, amplamente disponível, e uma chave privada,
de conhecimento apenas da pessoa, aplicação ou serviço dono do par de chaves. A
chave pública pode ser transmitida sem criptografia através de um meio inseguro,
uma vez que a mesma não é secreta. Desta forma a distribuição da chave é
simplificada. Neste tipo de criptografia uma chave é utilizada para cifrar os dados e a
sua chave parceira é utilizada para decifrar os dados (figura 2-9). Conhecendo-se
uma das chaves deve ser computacionalmente inviável descobrir a outra chave
parceira.

Figura 2-9 – Criptografia de Chave Pública
Fonte: Elaborado pela autora

2.2.2

Utilização da Criptografia de Chave Pública

A criptografia de chave pública pode ser utilizada para prover os seguintes serviços
de segurança:
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•

Confidencialidade: neste caso a chave pública do destinatário é utilizada para
cifrar a mensagem, pois como somente ele possui a chave parceira (chave
privada) somente o destinatário pode decifrar a mensagem, garantindo a
privacidade da comunicação (figura 2-10).

Figura 2-10 – Confidencialidade na Criptografia de Chave Pública
Fonte: Elaborado pela autora

•

Autenticação: o serviço de autenticação é necessário para obter informações
sobre o autor de determinada mensagem. O remetente cifra a mensagem
com sua chave privada. A decifração da mensagem pode ser realizada por
qualquer outra entidade utilizando a chave pública do remetente. Neste caso,
a autoria pode ser admitida se considerarmos que somente o remetente
possui a chave privada. O criptograma não pode ter sido gerado por outra
chave (pessoa) já que somente o remetente possui a chave privada
associada à chave pública de decifração. O esquema de autenticação não
provê confidencialidade, uma vez que qualquer entidade pode decifrar a
mensagem original com a chave pública do remetente (Figura 2-11).
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Figura 2-11 – Autenticação na Criptografia de Chave Pública
Fonte: Elaborado pela autora

•

Autenticação e Confidencialidade: a figura 2-12 ilustra o esquema de
utilização dos serviços de confidencialidade e autenticação. O objetivo destes
serviços é manter secreta determinada informação e permitir ao destinatário
ter noção sobre sua autoria. O remetente cifra a mensagem inicialmente com
sua chave privada e, em seguida, com a chave pública do destinatário. O
destinatário decifra a mensagem original com sua chave privada e, em
seguida, com a chave pública do remetente. O serviço de confidencialidade é
garantido na primeira decifração, pois somente o destinatário pode decifrar a
mensagem, uma vez que somente ele possui a chave privada ChPrB. O
serviço de autenticação é garantido na segunda decifração, pois o
destinatário pode admitir a autoria da entidade A, já que somente o remetente
possui sua chave privada (ChPrA) para cifrar a mensagem que foi decifrada
com a chave parceira (ChPubA).
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Figura 2-12 – Confidencialidade e Autenticação na Criptografia de Chave Pública
Fonte: Elaborado pela autora

2.2.3

Função Hash

A função hash é uma função matemática que envolve todos os bits da mensagem
gerando um código hash. A função hash é o bloco básico para implementação do
serviço de integridade.

O código hash é uma função que envolve todos os bits da mensagem, permitindo a
detecção de erros. A alteração de qualquer bit (ou conjunto de bits) da mensagem
provoca um código hash diferente do original.

Figura 2-13 – Função Hash
Fonte: Adaptado de Stallings (2003)
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A função H pode ser aplicada a um bloco de dados de qualquer tamanho. H produz
uma saída de tamanho fixo (código hash). H(x) é relativamente fácil de computar
para qualquer mensagem x, tornando práticas as implementações de hardware e
software.

Os principais algoritmos de hash são MD5 (Message Digest 5) e SHA-1 (Secure
Hash Algorithm 1), os quais produzem códigos hash de 128 e 160 bytes,
respectivamente.

A função hash é fundamental para a implementação do serviço de integridade, no
entanto

são

necessários

mecanismos

adicionais

para

evitar

modificações

intencionais. Para isto, o bloco hash deve ser protegido de forma a impedir que ele
seja alterado por entidades não autorizadas.

Existem duas formas de proteger o bloco hash:
•

Criptografia simétrica: com a criptografia simétrica uma mesma chave Ch é
utilizada para produzir o código hash no remetente e no destinatário. Garantese a integridade da mensagem, mas não há como garantir a autoria da
mesma, pois a chave Ch não é vinculada a nenhum usuário.

•

Criptografia assimétrica: com a criptografia assimétrica a chave privada do
remetente é utilizada para calcular o código hash na origem. No destinatário
utiliza-se a chave pública do remetente para calcular o código hash e fazer a
comparação com o código hash enviado. Se os dois códigos são iguais,
garante-se a integridade da mensagem e a autoria da mesma, pois somente a
entidade dona da chave privada poderia estar de posse da mesma e gerar o
código hash correspondente.
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2.2.4

HMAC

MAC é o acrônimo de Message Authentication Checksum (soma de verificação de
autenticação de mensagem) ou Message Authentication Code (código de
autenticação de mensagem) e H, conforme já mencionado, significa hash ou função
baseada em hash; portanto, um HMAC é um algoritmo de autenticação de
mensagem baseado em hash.

A maioria dos HMACs funciona da seguinte maneira: duas partes compartilham uma
chave secreta e então fazem o resumo de cada chave e mensagem. O resumo
depende da mensagem e da chave, dessa forma um invasor teria de saber a chave
para alterar a mensagem e anexar uma soma de verificação correta.

Por exemplo, suponha que um usuário A deseja se comunicar com o usuário B. O
usuário A envia uma mensagem para B contendo o HMAC, de modo que B possa
verificar se os dados não foram alterados. Utilizando um algoritmo de chaves, os
dois concordam com uma chave de 128 bits. O usuário A, utiliza SHA-1 para fazer
um resumo da chave e da mensagem como um fragmento de dados.

Em seguida, o usuário A envia a mensagem para B junto com o resultado da HMAC.
Suponha que um terceiro usuário, digamos C, intercepte a transmissão e tente
alterá-la. Depois do usuário C substituir a mensagem, a mesma é enviada ao usuário
B. Quando B receber a mensagem ele resumirá a chave e a mensagem e verificará
que o valor obtido não é o mesmo do HMAC enviado. Alguma coisa – talvez a
chave, talvez a mensagem real, talvez até o valor de HMAC – tenha sido alterado. O
usuário B não sabe exatamente o que foi alterado, mas ignora a mensagem.

Outra possibilidade para o usuário C é substituir a mensagem e também substituir o
HMAC. Mas o problema neste caso é que o usuário C não sabe qual o valor de
HMAC seria o correto, pois o mesmo não tem conhecimento da chave utilizada para
gerar o HMAC correto.
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O HMAC parece servir como uma assinatura, mas apresenta algumas falhas. A
primeira desvantagem é que não há como garantir quem enviou determinada
mensagem, pode ser qualquer usuário que tenha conhecimento da chave secreta.
No exemplo acima o usuário B poderia produzir uma mensagem falsa e criar a
HMAC correta, e dizer que a mesma foi criada pelo usuário A. A segunda
desvantagem é que para uma outra pessoa verificar a “assinatura” da mensagem os
correspondentes devem revelar a chave secreta. Agora, esse terceiro tem acesso à
chave e também pode gerar mensagens que parecem genuínas.

Normalmente as HMACs são utilizadas apenas para verificar se o conteúdo não foi
alterado durante o trânsito. Elas se destinam a serem utilizadas como uma
verificação instantânea e não como um registro permanente. Para este segundo
propósito utilizamos a assinatura digital, que será vista a seguir.

2.2.5

Assinatura Digital

O pré-requisito para a assinatura digital é que a entidade assinante deve possuir um
par de chaves assimétricas:
•

ChPr - Chave privada

•

ChPu - Chave pública

Figura 2-14 – Assinatura Digital
Fonte: Elaborado pela autora
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O emissor calcula o código hash da mensagem e o criptografa com sua chave
privada, dando origem à assinatura da mensagem. A mensagem assinada é
composta pela mensagem e pelo bloco de assinatura (figura 2-14).

O receptor produz o código hash da mensagem recebida e compara com o obtido
pela decodificação da assinatura recebida. Se forem iguais, a assinatura é aceita
como válida.

Os serviços de segurança oferecidos pela assinatura digital são:
•

Integridade:
o A assinatura depende da mensagem assinada.
o Qualquer alteração da mensagem é acusada na verificação da
assinatura.

•

Autoria e irretratabilidade de geração
o A assinatura usa uma informação secreta e única que está associada à
entidade assinante (chave privada).
o Possibilita identificar a entidade assinante.
o Evita repudiação.

2.2.5.1 Propriedades da Assinatura Digital
o Deve ser relativamente fácil produzir a assinatura digital.
o Deve ser relativamente fácil verificar a assinatura digital.
o Deve ser computacionalmente inviável falsificar uma mensagem assinada
digitalmente:
Gerando uma nova mensagem para uma assinatura eletrônica
existente.
Construindo uma assinatura eletrônica falsa para uma determinada
mensagem (por exemplo, usando a assinatura de outra mensagem)
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o Deve ser possível o armazenamento da mensagem assinada.

2.2.5.2 Desvantagens da Assinatura Digital
1. Toda a segurança do processo depende do segredo da chave privada do
transmissor. Se a chave privada for perdida ou roubada, o transmissor
poderia repudiar a transmissão/geração de uma mensagem particular.
2. Não garante o instante da assinatura.
a. Afeta documentos eletrônicos assinados eletronicamente.
b. Problema temporal da revogação da chave.
3. Vulnerável a ataques de duplicação da mensagem (replay).

2.2.6

Certificado Digital

A criptografia de chave pública torna possível a comunicação segura entre pessoas
que não compartilham uma chave comum, e também possibilita a assinatura de
mensagens sem a presença de uma terceira parte confiável. Porém existe um
problema: como obter as chaves públicas para iniciar o processo de comunicação.
Uma solução cogitada seria colocar as chaves públicas no web site de cada pessoa.
No entanto esta solução não funciona, pois seria vulnerável aos ataques do tipo
man-in-the-midle.

Como uma primeira tentativa de distribuição de chaves públicas com segurança,
poderia ser idealizado um centro de distribuição de chaves disponível on-line 24
horas por dia a fim de fornecer chaves públicas por demanda. Um dos muitos
problemas com essa solução é o fato dela não ser escalável, e o centro de
distribuição de chaves rapidamente se tornaria um gargalo (TANENBAUM, 2003).

Por essas razões, uma solução diferente foi proposta, que não exige que o centro de
distribuição esteja on-line todo o tempo. De fato, ele não precisa estar on-line de
modo algum. Em vez disso, ele certifica as chaves públicas pertencentes às
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pessoas, empresas e outras organizações (TANENBAUM, 2003). Uma organização
que certifica chaves públicas é chamada de AC (Autoridade Certificadora).

As pessoas interessadas em comunicarem com outras com segurança podem ir até
uma AC com sua chave pública e documentos pessoais e solicitar a certificação. A
AC emite então um certificado e assina seu hash SHA-1 com a chave privada da AC.

A principal função de um certificado digital é vincular uma chave pública ao nome de
um protagonista, que pode ser um indivíduo, uma empresa, um servidor, etc.

De acordo com o padrão X.509, definido pelo ITU (International Telecommunication
Union), o certificado digital contém os seguintes campos (STALLINGS 2003):
o Identificação do dono do certificado.
o Chave pública do dono do certificado.
o Prazo de validade do certificado.
o Identificação da AC.
o Número de série.
o Localização da LCR (Lista de Certificados Revogados).
o Outros.
o Assinatura do certificado pela AC.

2.2.6.1 Requisitos do Certificado Digital
1. Qualquer usuário pode consultar as informações de um certificado digital para
determinar o nome e a chave pública do proprietário do certificado.
2. Qualquer usuário pode verificar a integridade e autenticidade (certeza de quem
gerou) do certificado digital.
3. Somente uma AC pode criar ou emitir certificados digitais.
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2.2.6.2 Utilização do Certificado Digital
Antes de utilizar um certificado digital deve ser verificado:
1. Sua assinatura.
2. Sua validade.
3. Sua revogação – LCR.
4. Cadeia de certificação confiável.
5. Propósito do certificado digital (campo key usage).

2.2.6.3 Lista de Certificados Revogados
Um certificado pode ser revogado nas seguintes situações:
1. Suspeita de comprometimento da chave privada.
2. Expiração do prazo de validade.
3. Alteração de informações armazenadas no certificado a respeito da entidade
dona do certificado.

Cada autoridade certificadora mantém uma lista com os números de série dos
certificados revogados. Esta lista é assinada digitalmente pela AC, de forma análoga
ao certificado. A LCR pode ser obtida via HTTP ou LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol).

2.2.6.4 Transações Seguras Utilizando Certificados Digitais
O esquema de certificação digital permite a realização de transações seguras, pois:
1. Resolve o problema de distribuição de chaves públicas.
2. Possibilita acrescentar o serviço de autenticação do parceiro.

Apresenta-se a seguir o esquema de transações utilizando certificados digitais:
1. Envio de uma mensagem assinada:
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Figura 2-15 – Envio de Mensagem Utilizando Certificado Digital
Fonte: Elaborado pela autora

2. Recebimento de uma mensagem assinada:
Passo1: verifica o certificado digital recebido junto com a mensagem

Figura 2-16– Verificação do Certificado Digital
Fonte: Elaborado pela autora
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Passo 2: verifica a assinatura da mensagem utilizando a chave pública do
remetente, obtida a partir do certificado digital do mesmo.

Figura 2-17– Verificação da Assinatura da Mensagem
Fonte: Elaborado pela autora

2.2.7

Componentes ICP

O principal objetivo da ICP é o gerenciamento dos processos associados ao ciclo de
vida e utilização de chaves assimétricas: chave privada, chave pública e certificados
digitais.

Os principais componentes da infra-estrutura de chave pública são:
•

Entidades
o AC - Autoridade Certificadora: uma AC é responsável por emitir,
renovar e revogar certificados. Um certificado emitido por um AC é
assinado digitalmente com sua chave privada.
o AR - Autoridade Registradora: as principais responsabilidades de uma
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AR incluem as seguintes atividades: receber requisições de certificados
digitais, confirmação da identidade de entidades finais e tornar
disponível informações sobre certificados revogados. A autoridade
registradora é um componente opcional subordinada à AC. Uma AR
não emite certificados.
o EF - Entidade Final: designa uma entidade para uso dos serviços ou
funções do sistema ICP. É um usuário de serviço ICP. Pode ser:
usuário humano, servidor, aplicação ou organização.

•

Infra-estrutura
o RC - Repositório de Certificados: Armazenar e tornar disponível os
certificados emitidos pela AC. Certificados digitais emitidos estão
disponíveis para acesso por meio de LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol) e HTTP (HyperText Transfer Protocol)
o LCR – Lista de Certificados Revogados: possibilita a uma entidade
verificar se um dado certificado digital foi revogado ou não. A LCR deve
ser mantida pela AC e deve ser periodicamente publicada pela mesma.

2.2.8

Problemas da ICP

A infra-estrutura de chave pública possui um mecanismo de gerenciamento
complexo, com várias questões ainda sem solução definitiva. Dentre os principais
problemas podemos citar:
•

Necessidade de cadastramento prévio por parte dos usuários que desejam se
comunicar de forma segura e a geração de certificados digitais para a
distribuição das chaves públicas;

•

A revogação dos certificados digitais comprometidos é uma das grandes
dificuldades da ICP, pois há a necessidade de validação do certificado
recebido pelo destinatário de uma mensagem autenticada e a manutenção
periódica das LCR, que devem estar disponíveis o tempo todo. Além disso, há
o problema de escalabilidade da LCR, pois à medida que os certificados são
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revogados as LCR crescem e com isso a dificuldade de gerenciamento e o
tempo de pesquisa nas mesmas.
•

Na ICP não há um mecanismo de recuperação de chaves após a revogação
do certificado, o que inviabiliza o acesso a informações cifradas com chaves
públicas que já foram revogadas.

•

Além da chave pública da entidade com a qual está se comunicando, cada
usuário deve ter conhecimento também da chave pública da AC que assinou
o certificado do remetente. Geralmente os navegadores contêm os
certificados das ACs, no entanto o processo de atualização das chaves
públicas das ACs nos navegadores não segue uma padronização o que
dificulta este tipo de atualização (ARGYROUDIS, 2006).

•

Outra desvantagem da ICP é o aspecto econômico, uma vez que os
investimentos para montagem de uma AC são elevados e de difícil retorno de
investimento. Até mesmo para usuários finais o aspecto econômico é
restritivo, uma vez que os preços dos certificados digitais ainda são
considerados elevados.

2.3

Identity Based Encryption (IBE)

Identity Based Encryption é uma forma alternativa de criptografia de chave pública,
onde um atributo de identificação do elemento, como por exemplo, seu endereço
eletrônico ou hostname, é utilizado para gerar sua chave pública. Como o parâmetro
que dá origem à chave pública é de conhecimento público, não há necessidade de
distribuição de chaves públicas, o que elimina o uso de certificados digitais,
simplificando bastante o processo de gerenciamento das chaves.

O conceito de criptografia baseado em identidade foi proposto inicialmente por
Shamir (1984). De acordo com o esquema proposto qualquer cadeia de caracteres
pode dar origem à chave pública de um usuário. Por exemplo, se Alice deseja se
comunicar com Bob, ela simplesmente cifra a mensagem utilizando o endereço
eletrônico de Bob como sua chave pública. Ao receber a mensagem cifrada, Bob se
autentica no servidor de chaves (Public Key Generator – PKG) e obtém sua chave
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privada para decifrar a mensagem, como ilustrado na figura 2-18.

Figura 2-18 – Arquitetura Identity Based Encryption
Fonte: Elaborado pela autora

A motivação original para utilização do IBE foi eliminar a necessidade de repositórios
de certificados, tornado o processo de gerenciamento das chaves mais simples,
utilizando a identidade do elemento como sua chave pública. Importante notar que
as questões relativas à revogação de certificados e sua validade são pontos cruciais
na utilização da ICP e no caso do IBE são tratadas de forma totalmente diferente,
eliminado desta forma alguns gargalos da ICP.

Enquanto certificados digitais têm prazo de validade que devem ser checados
quando da sua utilização, o IBE utiliza um esquema bem mais simples para limitar a
validade da chave pública. Ao cifrar um texto, o remetente pode utilizar como chave
pública do destinatário uma cadeia de caracteres composta pelo endereço eletrônico
do remetente mais a data atual (dia/mês/ano). Quando o remetente receber a
mensagem cifrada, ele só vai conseguir obter a chave privada correspondente para
decifrar a mensagem, se o prazo de validade da mensagem estiver válido. Neste
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esquema é possível determinar até mesmo um prazo de validade futuro, ou seja, a
mensagem somente poderá ser decifrada pelo destinatário na data determinada pelo
remetente.

Quando Shamir propôs a idéia de criptografia baseada na identidade não foi
possível a definição de um algoritmo criptográfico seguro e com tempo
computacional razoável de modo a tornar usual o novo modelo proposto. Após 17
anos das considerações de Shamir dois esquemas IBE, baseados em algoritmos de
curvas elípticas, foram criados oferecendo segurança e praticidade. Um foi inventado
por Clifford Cocks (COCKS, 2001) e o outro por Dan Boneh e Matt Franklin (BONEH,
2003).

Cocks (2001) acredita que o problema residual de segurança seja uma questão
matemática relacionada em determinar quando um dígito (inteiro) em particular tem
módulo de raiz quadrada ou é uma grande composição de dígitos (inteiro). O
diagrama de Boneh e Franklin está baseado no problema Bilinear de DiffieHellman(BDH) para segurança e adota uma complicada transformação matemática
chamada de Weil Pairing ou Tate Pairing. A arquitetura de ambas as teorias IBE é a
mesma (Figura 2.18). Em cada caso o emissor calcula a chave pública do
destinatário e o destinatário se autentica em um gerador de chaves privadas (PKG)
para receber sua chave privada correspondente e decifrar a mensagem recebida.

A proposta de IBE de Cocks (2001) tem apenas uma limitação em relação à sua
praticidade: requer a transmissão de dois grandes dígitos para enviar cada bit de
uma mensagem segura. Assim para atingir o mesmo nível de segurança que um
módulo RSA de 1024-bits é necessário enviar dois números diferentes de 1024bits e
consequentemente a capacidade da banda deverá aumentar também em duas
vezes 1,24. Adicionalmente uma chave simétrica de 80bits requer a transmissão de
20KB (80bits x 2048= 163840 bits ou 20k bytes) de informação para transmitir com
segurança uma chave de 80bits. Este excesso parece impraticável para a
criptografia de mensagens no dia-a-dia, mas pode ser amenizado se for criado uma
forma em que as trocas de chaves não tenham que ser feitas com tanta freqüência.
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Em função dessa característica da teoria de Cocks, sua aplicação foi restrita e as
pesquisas atualmente focam mais a teoria baseada em “pairing”, como a de Boneh e
Franklin (2003).

2.3.1

Vantagens na Utilização do IBE

IBE é uma tecnologia de chave pública com vantagens adicionais:
•

A chave privada é calculada e não gerada randomicamente. O lado positivo
da criação de chaves calculadas é da fácil integração com tecnologias de
controle de conteúdo, permitindo que as mensagens sejam varridas para
detecção de vírus, phishing e spam. Para este tipo de implantação somente é
necessário dar uma permissão no gateway de e-mail para recuperar chaves
privadas no PKG. Assim o gateway pode decifrar as mensagens, fazer a
análise do conteúdo, aplicar as políticas de segurança, e posteriormente cifrar
as mensagens e enviá-las para seu destino final.

•

Não há necessidade de pré-cadastramento para os usuários, uma vez que as
chaves são calculadas. Para se estabelecer a comunicação segura não é
necessário que as pessoas estejam previamente cadastradas no sistema. A
única medida a se tomar é calcular uma chave pública para o destinatário,
cifrar a mensagem e enviá-la. Posteriormente o destinatário se autentica no
PKG e obtém sua chave privada, criando-se um canal seguro de
comunicação. Técnicas de perguntas/resposta por e-mail também podem ser
usadas para autenticar usuários, permitindo a criação de grupos que podem
se comunicar seguramente, com um investimento inicial mínimo. Outros
esquemas de autenticação, como Active Directory(AD) ou LDAP, também
podem ser utilizados para autenticar os usuários junto ao PKG.

•

Não há necessidade de manutenção das LCRs, eliminando-se assim o
grande impedimento prático associado ao uso da criptografia de chaves
públicas.
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•

As chaves públicas que já foram calculadas previamente podem ser
recalculadas outras vezes, através da capacidade de recuperação de chaves
que o sistema proporciona. No modelo ICP, quando uma mensagem foi
cifrada com uma chave pública associada a um certificado que posteriormente
foi revogado, tem-se um problema para decifrar a mensagem no momento
futuro uma vez que não é mais possível validar o certificado e obter a chave
privada para decifração.

2.3.2

Algoritmos IBE

O esquema IBE é composto por 4 algoritmos:
•

SETUP: gera os parâmetros de sistema comuns a todos os elementos que
fazem parte do esquema e a master-key, que é a chave privada do PKG. Este
algoritmo é executado no servidor PKG durante a inicialização do sistema
IBE.

•

EXTRACT: utiliza a master-key para gerar a chave privada correspondente à
chave pública informada. Executado no PKG para gerar as chaves privadas
solicitadas.

•

ENCRYPT: cifra um texto puro utilizando a chave pública do destinatário.
Algoritmo executado no usuário remetente da mensagem.

•

DECRYPT: decifra um texto cifrado utilizando a chave privada correspondente
obtida do PKG. Algoritmo executado pelo usuário que recebeu a mensagem
cifrada.

2.3.3

Aplicações do IBE

Conforme mencionado anteriormente a motivação original do IBE foi a simplificação
do gerenciamento dos certificados digitais, com seus prazos de validade e listas de
revogação. No entanto, outras aplicações são possíveis e desejadas quando é
utilizado IBE:

70
•

Revogação de Chaves Públicas: certificados digitais contêm data de validade,
a partir da qual os mesmos são considerados revogados e as chaves públicas
correspondentes revogadas. No esquema IBE pode-se determinar a validade
de uma chave cifrando a mensagem utilizando como chave pública o
endereço do destinatário e uma data, a qual pode ser composta por dia,
semana, mês ou ano, dependendo da freqüência com a qual queremos forçar
a renovação da chave privada dos usuários. Diferente do modelo ICP, os
remetentes não necessitam obter um novo certificado digital cada vez que as
chaves privadas são renovadas, entretanto os destinatários precisam solicitar
ao PKG a sua chave privada cada vez que a mesma é renovada. Este tipo de
construção de chaves públicas possibilita ao IBE implementar de maneira
eficiente e simples chaves públicas efêmeras, bem como enviar mensagens
que somente poderão ser decifradas pelo destinatário num período futuro.

•

Gerenciamento das Credenciais dos Usuários: ao cifrar uma mensagem é
possível utilizar como chave pública do destinatário a seguinte composição:
endereço-destinatário||data||nível-permissão. Ao receber a mensagem, o
destinatário será capaz de decifrar a mesma apenas se ele tiver o nível de
permissão necessário. Desta maneira o PKG pode ser utilizado para conceder
credenciais aos usuários. Para revogar a permissão, o PKG simplesmente
deve parar de fornecer a chave privada para determinado usuário quando a
requisição pela chave privada for realizada.

•

Delegação das Chaves de Decifração: numa estrutura hierárquica um gerente
pode agir como um PKG para os seus subordinados e fornecer a chave
privada dos mesmos de acordo com as responsabilidades de cada um. Desta
forma cada assistente subordinado ao gerente pode decifrar apenas as
mensagens cujo assunto corresponde as suas atribuições, mas não pode
decifrar as mensagens com atribuições de outros assistentes. O gerente pode
decifrar todas as mensagens utilizando sua master-key.

•

Garantia da Cifragem no Tempo: no esquema IBE a chave privada de cada
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destinatário tem validade num determinado intervalo de tempo, desta forma
se a chave privada de um determinado período é comprometida, todas as
mensagens cifradas no período anterior a este continuam seguras.

2.3.4

IBE Hierárquico

Embora a existência de um único PKG simplifique a arquitetura IBE, em redes
maiores pode tornar-se um gargalo, além de ser um ponto único de falha. O PKG é
responsável não apenas pelo cálculo da chave privada, que é computacionalmente
intensivo, como também por autenticar cada componente e estabelecer um canal
seguro de comunicação com cada um deles para envio da chave privada. HIBE
(Hierarchical Identity Based Encryption) permite a um PKG raiz delegar a geração de
chaves privadas e autenticação de usuários a outros PKGs secundários, de forma a
distribuir a carga de trabalho em uma rede com muitos elementos. No IBE
hierárquico o PKG raiz é responsável pela geração de chaves privadas e
autenticação apenas dos PKGs secundários, sendo estes últimos responsáveis pela
autenticação e geração de chaves dos usuários de seu domínio. As chaves privadas
e a autenticação dos usuários ocorrem localmente, sem ser necessário a
comunicação com o PKG raiz. Outra vantagem do HIBE é que se a master key de
um PKG secundário é comprometida, apenas as chaves privadas dos usuários
vinculados a este PGK estarão comprometidas, sendo que todos os demais PKGs,
incluindo o PKG raiz, continuam intactos. Os esquemas propostos por Cocks e
Boneh-Franklin não possuem esta propriedade. Gentry e Silverberg (2002)
estenderam o modelo IBE de Boneh-Franklin definindo um esquema IBE hierárquico
escalonável, seguro e eficiente, o qual também se baseia no problema Bilinear de
Diffie-Hellman (BDH).

2.3.5

Identity Based Signature (IBS)

Quando Shamir (1984) propôs o conceito de criptografia baseado na identidade,
embora não tenha sido possível a definição de um algoritmo de criptografia seguro e
eficiente, foi definido um esquema de assinatura baseado em identidade utilizando a
função RSA existente.
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Nos algoritmos de assinatura de chave pública tradicionais, a chave pública do
usuário é um conjunto arbitrário de bits obtidos a partir de uma função geradora de
chaves.

A

grande

dificuldade

consiste

em

associar

esta

chave

gerada

aleatoriamente a uma entidade física que irá utilizá-la para assinar mensagens. Na
ICP esta associação é feita através dos certificados digitais, que conforme já citado,
possuem diversas desvantagens na sua utilização. De acordo com Shamir (1984)
seria mais eficiente se a chave pública de um usuário fosse algum atributo de
identificação do mesmo podendo as assinaturas ser geradas sem a necessidade de
certificados digitais.

No esquema IBS (Identity-Based Signature), o signatário da mensagem primeiro se
autentica no servidor PKG, obtém sua chave privada, para então assinar a
mensagem e enviá-la ao destinatário. Ao receber a mensagem, o receptor utiliza o
identificador do remetente para verificar a assinatura da mesma. A figura 2-19 ilustra
o esquema IBS.

Figura 2-19 – Arquitetura Identity Based Signature
Fonte: Elaborado pela autora
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O esquema IBS é formado pelos seguintes algoritmos:

•

SETUP: o PKG, o qual é um terceiro confiável, cria seu par de chaves, pública
e privada (master key) respectivamente. A chave privada é armazenada
localmente de maneira segura e a chave pública é divulgada para todos na
forma de parâmetros globais do sistema.

•

PRIVATE KEY EXTRACTION: o parceiro de comunicação que deseja enviar
uma mensagem assinada se autentica no PKG e obtém sua chave privada
associada à sua chave pública (identificador).

•

SIGNATURE GENERATION: usando sua chave privada obtida do PKG, o
remetente da mensagem cria a assinatura da mesma e a envia, juntamente
com a mensagem, para o destinatário.

•

SIGNATURE VERIFICATION: ao receber a mensagem assinada, o
destinatário verifica se a assinatura é válida utilizando a chave pública do
remetente. Se a mensagem é genuína aceita a mesma, caso contrário rejeita
a mensagem.

Hess (2002) propôs um esquema IBS cuja segurança estava baseada no problema
Bilinear de Diffie-Hellman e “pairings”, o qual apresenta algumas vantagens em
relação ao esquema original proposto por Shamir em relação ao desempenho
computacional e segurança.

Importante ressaltar que tanto a proposta de Shamir (1984) quanto a de Hess (2002)
tratam o aspecto de assinatura separado de criptografia/confidencialidade. O mesmo
acontece com as propostas de Cocks (2001) e Boneh-Franklin (BONEH, 2003), as
quais propõem algoritmos para criptografia, mas não abordam a questão de
autenticação e integridade. Um esquema mais completo, chamado IBSE (Identity
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Based Signature/Encryption), o qual combina criptografia e assinatura digital numa
mesma operação foi proposto por Boyen (2003), possibilitando confidencialidade e
não repúdio simultaneamente, igualando às funcionalidades oferecidas pela ICP,
mas sem o uso de certificados digitais.

2.3.6

Deficiências do IBE

Apesar de extremamente simples de ser utilizado e aparentemente seguro, o
esquema IBE apresenta algumas desvantagens que devem ser avaliadas de acordo
com a sua utilização.
Conhecimento das Chaves Privadas pelo PKG:
Infelizmente todos os sistemas IBE apresentam uma fraqueza inerente ao modelo: a
chave privada de qualquer elemento pode ser calculada pelo PKG, como
conseqüência disto o PKG pode decifrar ou assinar qualquer mensagem. Em termos
de criptografia esta característica pode ser interessante em situações onde a
privacidade do usuário é limitada e uma entidade supervisora pode ter acesso
irrestrito a todas as informações. Entretanto, em termos de assinatura, o fato da
chave privada ser de conhecimento de um terceiro, mesmo confiável, é uma
característica indesejável uma vez que o não-repúdio é uma propriedade
fundamental da assinatura digital.

Uma alternativa para resolver o problema do conhecimento da chave privada de
todos os elementos pelo PKG foi proposta por Boneh-Franklin (2003), que sugeriram
um esquema onde master key do PKG deve ser divida entre vários PKGs. Neste
esquema, um usuário obtém parte de sua chave privada após se autenticar em cada
PKG e reconstrói localmente a chave privada total. Entretanto, este esquema com
vários PKGs tem como desvantagem o fato do usuário ter que se comunicar e
autenticar em vários PKGs.

Em função desta característica, criptografia baseada em identidade é mais utilizada
em aplicações onde a confiabilidade do PKG é garantida, como acontece em
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ambientes restritos a apenas uma organização.

Revogação da Chave:
Um dos maiores problemas da ICP é a revogação da chave pública de um
determinado usuário, uma vez que sempre que uma mensagem deve ser cifrada ou
sua assinatura validada, a chave pública correspondente deve ser validada para
determinar se a mesma não foi revogada. No modelo ICP a revogação das chaves
públicas é feita através das listas de certificados revogados, as quais geralmente
apresentam problema de desempenho. Com a criptografia baseada em identidade
este problema não ocorre, uma vez que qualquer atributo pode ser utilizado como
chave pública. No entanto, com IBE outro tipo de problema ocorre: como a chave
pública do usuário é um identificador do mesmo, a revogação da chave pública de
um usuário implica em invalidar o seu identificador, como por exemplo, seu endereço
eletrônico. Neste caso, para revogar a chave pública de um usuário o mesmo deve
obter um novo endereço eletrônico, o que é totalmente indesejável.

Para resolver este problema um esquema usual é fazer a composição do atributo
utilizado como identificação do usuário com uma data para formar a chave pública
do mesmo. Por exemplo, a chave pública bob@b.com||janeiro2009 será válida
apenas durante o mês de janeiro de 2009. O período de validade da chave será
menor quanto mais rígida for a política de segurança adotada.
Interoperabilidade:
Com exceção do sistema IBE proposto por Shamir (1984), os sistemas IBE de
maneira geral utilizam novos algoritmos de criptografia de chave pública, a maioria
baseada em “weil paring”. Consequentemente os sistemas IBE não são compatíveis
com os sistemas atuais que utilizam os algoritmos de criptografia RSA, El Gamal ou
DSA. Esta falta de compatibilidade com os algoritmos de chave pública mais
utilizados, inviabiliza a aplicação prática do IBE, já que a confiabilidade e utilização
dos algoritmos citados é bastante difundida. O sistema IBE definido por Shamir
resolvia o problema da interoperabilidade uma vez que era baseado nos algoritmos
de criptografia de chave pública mais utilizados, tornando-o compatível com o
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modelo ICP padrão. Se Shamir tivesse conseguido utilizar o algoritmo RSA para
realizar a criptografia do modelo IBE de forma eficiente e segura as barreiras para a
utilização do IBE não mais existiriam. A adoção do modelo IBE é uma questão de
tempo e aceitação pelas pessoas dos novos algoritmos de criptografia que estão
surgindo e que gradualmente comprovarão sua eficiência e confiabilidade.

2.4

Conclusão

O presente capítulo apresentou a conceituação teórica do protocolo SNMPv3 com
seu cabeçalho e os aspectos técnicos necessários para a avaliação das dificuldades
administrativas presentes nesta versão do protocolo e consequentemente a
proposição de um esquema de distribuição das chaves de criptografia simétrica que
seja compatível com a arquitetura atual do SNMPv3.

A grande deficiência verificada na especificação do protocolo SNMPv3 está na
ausência de um servidor de administração das chaves de criptografia utilizadas na
comunicação gerente/agente. A documentação do padrão SNMPv3 deixa claro que
o transporte da chave simétrica do gerente para o agente deve ser feita de forma
segura, de maneira a não comprometer a confidencialidade e integridade da mesma,
no entanto está fora do escopo da especificação do protocolo a maneira como este
transporte será realizado.

Para resolver o problema da distribuição da chave simétrica, em uma rede
geograficamente distribuída, foi proposta a criptografia de chave pública. Dentro
desta estrutura foram apresentados os conceitos de resumos de mensagens,
assinaturas digitais, certificados digitais e criptografia baseada em identidade. Esta
última será utilizada para a troca de mensagens de maneira segura entre duas
entidades SNMP que precisam realizar o compartilhamento de uma chave de
criptografia simétrica.
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3

Técnicas de Distribuição de Chave Simétrica

O padrão SNMPv3 apresenta mecanismos de geração das chaves criptográficas
simétricas a partir de uma única senha informada pelo administrador, assim como
possui recursos para a atualização das chaves simétricas geradas após as mesmas
já estarem configuradas nas entidades SNMP. No entanto, o maior problema da
especificação do padrão SNMPv3 é a falta de um mecanismo automatizado e seguro
para a distribuição das chaves simétricas entre as entidades da infra-estrutura de
gerenciamento. A solução proposta para a distribuição das chaves simétricas deve
ser totalmente compatível com o padrão SNMPv3 atual de forma a não implicar em
uma nova especificação/versão do protocolo.

Para resolver o problema da distribuição das chaves simétricas do modelo USM uma
solução complementar se faz necessária. Algumas alternativas possíveis são
avaliadas como SSH, SSL e Kerberos, e suas desvantagens e limitações são
apresentadas.

3.1

SSH

O SSH (Secure Shell) é um protocolo, ou seja, uma especificação de como prover a
comunicação segura entre dois parceiros. O SSH engloba autenticação, criptografia
e integridade dos dados transmitidos.

A arquitetura do SSH é cliente/servidor, ou seja, um programa servidor espera por
requisições em uma porta TCP (porta 22) vindo de programas de máquinas clientes,
que desejam se comunicar de forma segura. Toda a comunicação entre clientes e
servidores é cifrada e protegida de modificação.
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Figura 3-1– SSH: autenticação, criptografia e integridade
Fonte: Adaptado de Barrett (2001)

A grande vantagem do SSH é que todo o fluxo de comunicação entre duas
máquinas é protegido de ataques externos de forma transparente para o usuário. Ao
realizar a transferência de um arquivo, por exemplo, assim que o mesmo sai da
máquina de origem ele é cifrado, sendo decifrado assim que chega à máquina de
destino. Todo este processo é transparente para o usuário, sem que o mesmo tenha
que se preocupar em cifrar/decifrar cada arquivo.

É importante observar que embora a sigla SSH signifique Secure Shell ele não é
verdadeiramente um shell em seu sentido mais amplo. O SSH não é um
interpretador de comandos e nem trabalha com expressões regulares como
acontece com um shell padrão. O que o SSH proporciona é um canal seguro para
executar um shell em um computador remoto, assim como acontece com o comando
rsh do Unix, mas com a vantagem de ter criptografia entre a origem e o destino.
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Existem duas versões do protocolo SSH (SSH 1 e SSH 2) que são incompatíveis
entre si. A versão 1 possui algumas deficiências em relação à integridade dos dados
transmitidos e também apresenta restrições em relação ao uso do algoritmo RSA,
pois o mesmo era protegido por patente. A especificação SSH 2 corrige o problema
do cálculo do CRC de integridade dos dados, acaba com as restrições em relação
ao uso do RSA, além de possuir algumas outras vantagens. Para fins desta
dissertação será analisada, por questões de segurança, a versão 2 do protocolo
SSH.

Uma primeira alternativa é utilizar o SSH com o mecanismo de autenticação através
de senhas. Este processo funciona da seguinte forma:
1. O cliente conecta via TCP no servidor SSH;
2. O servidor SSH aceita a conexão TCP e responde com algumas informações:
•

Parâmetros de criptografia;

•

Identificação criptográfica do servidor (fingerprint);

3. O cliente compara a identificação criptográfica recebida com o conteúdo do
arquivo known_hosts, podendo acontecer uma das alternativas abaixo:
•

Servidor conhecido e fingerprint correto: pode continuar.

•

Servidor desconhecido: deixa o usuário decidir se pode continuar ou
não;

•

Servidor conhecido, mas fingerprint incorreto: emite aviso de possível
ataque e interrompe a conexão;

4. Se o processo de autenticação do servidor ocorreu de forma satisfatória, uma
sessão criptografada é estabelecida. Somente agora que o canal de
comunicação está protegido é que o usuário tem a chance de inserir sua
senha.

De acordo com Barrett (2001) a autenticação através de senhas de login tem
algumas desvantagens:
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•

Uma senha para ser segura deve ser complexa e de tamanho razoável, o que
torna difícil sua memorização;

•

A senha enviada através da rede, mesmo protegida por um canal seguro de
comunicação, pode ser capturada ao chegar ao destino, se o servidor estiver
comprometido.

Para resolver estes problemas, o protocolo SSH suporta a autenticação através da
utilização de chaves de criptografia. Cada parceiro de comunicação deve possuir
um par de chaves (chave pública e chave privada) que é utilizado para sua
identificação, ao tentar estabelecer um canal seguro de troca de informações.

O estabelecimento de um canal seguro de comunicação entre o cliente e o servidor
SSH, com autenticação através de chaves de criptografia, funciona da seguinte
forma:
1. O cliente SSH solicita a conexão ao servidor e informa um usuário específico;
2. O servidor SSH primeiramente desafia o cliente a provar sua identidade. Para
isso ele envia alguns dados para o cliente, conhecidos como challenge.
3. O cliente para provar sua identidade, calcula o código hash dos dados
enviados pelo servidor (challenge), utilizando para isso sua chave privada.
Este código hash, conhecido como authenticator, é enviado de volta para o
servidor.
4. Ao receber a resposta do cliente, o servidor calcula o código hash do
challenge, utilizando para isso a chave pública do cliente. Em seguida o
authenticator e o hash calculado localmente são comparados, caso sejam
idênticos, a comunicação é estabelecida, caso contrário, a autenticação falha.
Como somente o cliente SSH tem sua chave privada para gerar o código
hash correspondente (authenticator) ao hash calculado com a chave pública
parceira, tem-se certeza da identidade do cliente.

Antes de utilizar o mecanismo de autenticação através de chaves de criptografia
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algumas configurações se fazem necessárias:
•

Cada cliente SSH precisa ter um par de chaves e uma frase senha para
proteger sua chave privada;

•

A chave pública de cada cliente deve estar configurada no servidor SSH.

O método mais seguro de autenticação para o SSH é através da utilização de
chaves criptográficas. Este método tem algumas vantagens (BARRETT, 2001):
•

Na utilização de chaves criptográficas existem dois componentes secretos –
o arquivo com a chave privada armazenado localmente no disco e a frase
senha para decifrar a chave privada. Para um atacante se passar por um
cliente

SSH

autorizado,

ele

deve

obter

primeiramente

estas

duas

informações. Quando utilizado o mecanismo de autenticação através de
senha o atacante necessita obter apenas uma informação, a senha.
•

Nem a frase senha e nem a chave privada do cliente SSH trafegam pela rede,
apenas um código de autenticação (authenticator) é enviado do cliente para o
servidor remoto. Isso significa que nenhuma informação sensível é transmitida
para fora da máquina cliente, o que dificulta a sua captura.

•

As chaves criptográficas geradas pela máquina com a ajuda de utilitários são
praticamente impossíveis de serem descobertas por um atacante através de
ataques do tipo dicionário, os quais são muito comuns em senhas de
usuários. É até possível para um atacante montar um ataque de dicionário pra
descobrir a frase senha, mas para ter sucesso ele deve primeiro obter o
arquivo com a chave privada.

Para configurar autenticação por chaves no SSH, é necessário primeiro gerar o par
de chaves e depois copiar a chave pública para o servidor onde se pretende
autenticar através deste método. O processo pode ser resumido da seguinte forma:
1. O primeiro passo é gerar o par de chaves.
a. Durante a geração do par de chaves o usuário deve informar a frase
senha que irá proteger sua chave privada. O arquivo de chave privada
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não é de muita utilidade sem esta senha, a não ser que a frase senha
escolhida seja muito fraca.
b. O tipo de chave escolhido não é de grande importância. Antigamente
era comum utilizar DSA porque o algoritmo RSA (a outra alternativa)
era protegido por patente, o que não é mais o caso.
c. O fingerprint é público e permite a identificação visual da chave.
Através do fingerprint é possível confirmar que uma chave realmente
pertence a alguém antes de utilizá-la (o fingerprint pode ser transferido
por um meio alternativo como, por exemplo, telefone).
2. As chaves geradas são gravadas no disco local, sendo um arquivo para a
chave privada e outro para a chave pública.
3. O próximo passo é enviar a chave pública para o servidor SSH onde se quer
este tipo de autenticação. No servidor existe um arquivo chamado
authorized_keys, o qual contém cópia das chaves públicas autorizadas. A
chave pública gerada no passo anterior deve ser copiada para dentro deste
arquivo. No arquivo existem tantas chaves quanto forem os clientes
permitidos a autenticar através de chaves criptográficas.

Uma estratégia para um atacante bisbilhotar uma conexão SSH é subverter o
servidor de nomes e direcionar as conexões que seriam para um servidor SSH
seguro, para outro sob seu domínio, ocasionando um ataque do tipo man-in-themiddle. Desta forma a senha pode ser capturada e utilizada pelo atacante para se
conectar ao servidor SSH real. A partir deste ponto o atacante tem controle total da
conexão, que passa a ser transparente para o mesmo, e aparentemente segura para
o usuário solicitante. A menos que o usuário solicitante fique atento para o endereço
IP do servidor SSH real, ele jamais notará que está sendo enganado.

O SSH possui um mecanismo chamado known-host para se proteger deste tipo de
ataque. Quando uma nova conexão SSH é estabelecida, tanto o cliente quanto o
servidor provam sua identidade um para o outro. Não apenas o servidor SSH
autentica o cliente através da senha informada, como também o cliente autentica o

83
servidor através de sua chave pública de criptografia. Cada servidor SSH possui um
identificador secreto único (host key), o qual é utilizado para identificá-lo junto aos
clientes SSH. A primeira vez que um cliente SSH se conecta a um servidor, ele
recebe a chave pública parceira da host key(chave privada) do servidor, e a
armazena localmente. Cada vez que o cliente se reconecta ao servidor SSH ele
checa a identidade do mesmo utilizando a chave pública.

É importante observar que o mecanismo anteriormente citado necessita de um
método seguro de distribuição da chave pública, caso contrário, a primeira conexão
continua sendo suscetível ao ataque man-in-the-middle. Para este caso é
recomendada a utilização da infra-estrutura de chave pública.

Diante do anteriormente exposto, conclui-se que para o SSH funcionar de uma
maneira verdadeiramente segura, se faz necessária a utilização de chaves de
criptografia assimétrica e consequentemente infra-estrutura de chaves públicas e
certificados digitais.

O problema que está sob investigação é estabelecer um canal de comunicação
seguro para fazer a distribuição das chaves simétricas utilizadas pelo SNMPv3. O
SSH proporciona o estabelecimento de um canal seguro entre o cliente e o servidor.
No caso do problema em análise, o servidor de gerenciamento, através do processo
de localização de chave, dá origem a várias chaves simétricas a partir de uma única
senha informada pelo usuário, as quais devem ser enviadas para cada entidade
agente. Neste caso específico, a entidade gerente faz o papel de um cliente SSH e
cada entidade agente deve funcionar com um servidor SSH à espera de conexões.
Depois de geradas as chaves simétricas de todos os agentes, o servidor de
gerenciamento deve estabelecer uma conexão SSH com cada agente, de modo a
transferir para o mesmo a chave de criptografia simétrica utilizada pelo protocolo
SNMPv3.

No entanto, conforme já mencionado, para estabelecer uma conexão SSH de forma
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verdadeiramente segura, é necessário utilizar a infra-estrutura de chaves públicas,
ou seja, um certificado digital para cada cliente e servidor SSH. No caso da infraestrutura de gerenciamento proposta neste trabalho é necessário um certificado
digital para cada entidade SNMP (gerente e agente). Para uma rede com uma
grande quantidade de elementos a serem gerenciados, o fator custo se torna
limitante, uma vez que o preço de um certificado digital é consideravelmente elevado
no cenário atual.

3.2

SSL/TLS

O Secure Socket Layer (SSL) e seu sucessor Transport Layer Security (TLS) são
protocolos criptográficos que provêm comunicação segura na Internet para serviços
como email (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol), navegação por páginas (HTTP
– Hypertext Transfer Protocol) e outros tipos de transferência de dados. Há algumas
pequenas diferenças entre o SSL 3.0 e o TLS 1.0, mas o protocolo permanece
substancialmente o mesmo. O termo "SSL" usado adiante aplica-se a ambos os
protocolos, exceto se disposto em contrário.

O protocolo SSL provê a privacidade e a integridade de dados entre duas aplicações
que estejam se comunicando pela Internet. Isto ocorre através da autenticação das
partes envolvidas e da criptografia dos dados transmitidos entre as partes. Este
protocolo ajuda a prevenir que intermediários entre as duas pontas da comunicação
tenham acesso indevido ou falsifiquem os dados sendo transmitidos.

O protocolo SSL não protege contra o não-repúdio, no entanto esta questão pode
ser facilmente resolvida adicionando-se ao SSL os certificados digitais.

De acordo com Chandra (2002) o SSL trouxe uma grande melhoria aos protocolos
tradicionais de rede, porque ele torna possível adicionar, de maneira relativamente
simples e transparente, os serviços de confidencialidade e integridade ao TCP, o
qual é considerado um protocolo de transporte inseguro. O SSL fornece também o
serviço de autenticação do servidor, ou seja, o cliente tem certeza que está se
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comunicando com o servidor correto e não com um atacante se fazendo passar pelo
mesmo.

Conforme já mencionado, a criptografia de chave pública resolve o problema de
distribuição das chaves, assumindo, obviamente, que existe uma maneira de se
obter a chave pública de cada parceiro de comunicação de forma segura. Na prática
a chave pública é distribuída através do certificado digital, que é validado pelas
autoridades certificadoras. O SSL utiliza este mesmo mecanismo para resolver o
problema de distribuição das chaves criptográficas.

No entanto, a criptografia de chave pública é extremamente lenta quando aplicada a
grandes volumes de dados. Os algoritmos de criptografia simétrica cifram e decifram
dados numa velocidade bem maior, o que leva as aplicações, inclusive o SSL, a
utilizarem a criptografia de chave pública o mínimo possível. O que ocorre é que a
criptografia de chave pública é utilizada apenas para a negociação de uma chave de
criptografia para um algoritmo simétrico, o qual é posteriormente utilizado para todas
as cifragens e decifragens de dados.

O SSL utiliza também hashes criptográficos do tipo MAC para prover integridade das
mensagens. Vale ressaltar que a especificação do protocolo SSL suporta apenas o
HMAC, que pode ser utilizado tanto com hash MD5 quanto hash SHA1. O problema
com o HMAC é que ele necessita do compartilhamento de um segredo entre as
partes envolvidas na comunicação. A criptografia de chave pública resolve este
problema através da utilização da assinatura digital, a qual é suportada pelo SSL.

Uma transação SSL se inicia com um cliente enviando uma requisição para o
servidor, que responde com o seu certificado digital (figura 3-2). Através da
assinatura digital presente no certificado, o mesmo é validado junto à autoridade
certificadora. Antes de fazer a validação do certificado digital, o cliente e o servidor
negociam qual algoritmo de criptografia será utilizado. Depois de validado o
certificado, o cliente e o servidor utilizam as chaves assimétricas para estabelecer
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um canal de comunicação seguro e negociar uma chave de criptografia simétrica.
Depois de finalizada a negociação da chave simétrica e dos demais parâmetros de
criptografia, cliente e servidor estão aptos a trocar informações de maneira segura.

Analisando em detalhes o estabelecimento de uma conexão SSL pode-se perceber
uma complexidade bem maior do que o anteriormente apresentado. Códigos MAC
são extremamente utilizados para garantir a integridade dos dados. No momento de
validação dos certificados digitais junto às autoridades certificadoras, as listas de
certificados revogados são consultadas para garantir que o certificado ainda
continua válido. No entanto, não é intenção desta dissertação analisar detalhes
técnicos da especificação SSL, apenas uma abordagem mais geral é suficiente para
avaliar sua utilização na distribuição das chaves de criptografia simétrica utilizadas
pelo protocolo SNMPv3.

Figura 3-2 – Comunicação através do SSL
Fonte Adaptado de Chandra (2002)

O mais comum na utilização do SSL é que apenas o servidor tenha um certificado
digital e que apenas o mesmo seja autenticado. Esta situação é usual com o HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure), nas transações seguras na Internet, onde o
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cliente acessa um sítio para efetuar compras. Neste tipo de conexão, onde apenas o
servidor é autenticado, o SSL não protege quanto ao não-repúdio partindo do
cliente, pois o mesmo não é autenticado. No entanto, é perfeitamente possível a
autenticação de ambos parceiros de comunicação, desde que tanto cliente quanto
servidor tenham certificados digitais.

Analisando o uso do SSL como uma alternativa para o estabelecimento de um canal
seguro de comunicação para o transporte da chave simétrica de criptografia utilizada
pelo protocolo SNMPv3, pode-se pensar inicialmente que é necessário apenas um
certificado digital para o servidor de gerenciamento. No entanto, a falta de
autenticação do cliente, torna possível uma entidade terceira se passar por uma
entidade SNMP agente, se comunicar com a entidade gerente e obter a chave de
criptografia simétrica do SNMPv3. De posse da chave simétrica, o atacante pode
efetuar operações SNMPv3 na entidade agente como se fosse o servidor de
gerenciamento.

A única forma de se proteger deste tipo de ataque é autenticar também o cliente
junto ao servidor SSL, o que exige um certificado digital para cada entidade SNMP
agente. No entanto, assim como mencionado na seção anterior (3.1 SSH), a
utilização de certificados digitais na infra-estrutura de gerenciamento é onerosa,
tendo o vista o alto custo de um certificado digital, que neste caso cresceria com o
aumento do número de elementos gerenciados.

3.3

Kerberos

Kerberos é um sistema de autenticação que permite aos usuários utilizarem serviços
de rede se identificando e autenticando em tempo real, utilizando um sistema seguro
e criptografado (GARMAN, 2003).

Em um sistema convencional é solicitado ao usuário sua identificação, e que este
usuário autentique esta identificação antes da utilização do sistema. Uma rede que
conecta possíveis clientes a serviços por ela providos também precisa identificar e

88
autenticar estes clientes, que podem ser usuários ou softwares.

Com o Kerberos, toda vez que um possível cliente for utilizar um serviço da rede, o
servidor Kerberos vai questionar sua identidade e a respectiva autenticação,
permitindo ou não o uso do serviço pelo cliente. Além disso, o Kerberos provê um
meio criptografado de comunicação, mesmo em uma rede não segura, como a
internet.

O sistema de autenticação Kerberos é baseado num protocolo de autenticação de
três vias e foi desenvolvido pelos membros do projeto Athena no MIT
(Massachusetts Institute of Technology).

O Kerberos provê aos usuários ou serviços tickets, que são utilizados para a
identificação, e chaves criptografadas, para comunicação pela rede.

Em uma rede com Kerberos é definido um host, denominado Servidor de
Autenticação, que centraliza as funções administrativas do Kerberos e é onde está o
Centro de Distribuição de Chaves (KDC – Key Distribution Center). Este servidor
mantém uma base de dados com todas as senhas secretas dos usuários, sendo o
mesmo responsável por gerar os tickets quando dois usuários desejam se comunicar
através de um meio seguro, identificando e autenticando estes usuários.

Quando um cliente faz a solicitação de um ticket para o Centro de Distribuição de
Chaves, este gera um Ticket Granting Ticket (TGT), cifra-o utilizando a senha
secreta do usuário cliente e o envia para o solicitante juntamente com a chave de
sessão gerada. O cliente recebe o TGT cifrado e o decifra com sua senha secreta.
Como somente o cliente e o KDC possuem a chave secreta, garante-se a identidade
dos dois parceiros de comunicação. Esta senha secreta é uma chave simétrica de
criptografia utilizada entre o cliente e o KDC.

O ticket expira de tempos em tempos. O Kerberos permite que o cliente obtenha
outro ticket, permitindo-o continuar a utilizar o serviço. Estes requerimentos
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adicionais de ticket são transparentes para o usuário.

A utilização do Kerberos para os usuários pode ser totalmente transparente de tal
forma que eles não precisam saber da sua existência, pois o programa de login do
Kerberos pode ser adicionado à inicialização do sistema, deste modo assim que o
usuário efetuar login no sistema, ele será automaticamente autenticado na rede
Kerberos.

Figura 3-3 – Visão Geral Kerberos
Fonte: adaptado de Stallings (2003)

Até este ponto o cliente tem um ticket do servidor de autenticação, mas não tem
ainda acesso ao serviço que deseja. Para isso o usuário solicita um Service-
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Granting-Ticket para o TGS (Ticket Granting Server), o qual recebe na solicitação o
ticket gerado pelo servidor de autenticação, juntamente com um código chamado
autenticador, o qual é utilizado para validar o ticket.

O ticket e a chave de sessão são novamente gerados, só que desta vez pelo TGS e
são de outro tipo, e estão relacionados entre o cliente e os serviços que serão
realizados. As informações são novamente cifradas com a chave secreta do usuário
e enviadas para o mesmo.

De posse do ticket gerado pelo TGS e da chave de sessão, o cliente pode
finalmente se comunicar com o servidor de aplicação desejado. Quando recebe a
solicitação do cliente, o servidor de aplicação verifica o ticket e o autenticador
recebidos, e se estiverem corretos libera o acesso ao serviço requisitado.

O Kerberos funciona de modo bem mais complexo do que o anteriormente exposto,
com uma série de controles quanto à validade de cada ticket, bem como a
possibilidade de uma arquitetura distribuída, permitindo a configuração de vários
servidores Kerberos que possuem uma relação de confiança entre si. Sem contar
ainda a existência de duas versões do protocolo (versão 4 e 5), que apresentam
diferenças significativas em seu funcionamento. No entanto não se pretende nesta
seção esgotar o assunto e sim ter uma visão geral do protocolo para vislumbrar a
possibilidade de utilização do mesmo como um mecanismo de troca de informações
de forma segura entre duas entidades.

O intuito desta dissertação de mestrado é estabelecer um canal de comunicação
seguro entre dois parceiros de comunicação, de forma que a chave de criptografia
simétrica utilizada pelo protocolo SNMPv3 possa ser transportada do servidor de
gerenciamento para cada elemento a ser gerenciado.

Através da análise da especificação do protocolo Kerberos constata-se que é
possível realizar através do mesmo a troca de informações seguras, com serviços de
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autenticação, confidencialidade e integridade. No entanto, o Kerberos utiliza chaves
de criptografia simétrica, sendo que as mesmas devem ser previamente
configuradas nos clientes e no servidor Kerberos (KDC). A chave simétrica de cada
cliente é gerada a partir de uma senha informada pelo usuário. A partir deste ponto,
o administrador do sistema Kerberos deve configurar a chave simétrica do cliente no
KDC. A utilização de chaves simétricas tem como principal problema a distribuição
das chaves entre os parceiros de comunicação.

O objetivo da avaliação do protocolo Kerberos neste trabalho foi propor sua
utilização para resolver o problema do transporte das chaves simétricas do SNMPv3,
da entidade gerente para cada elemento gerenciado. No entanto, o Kerberos, por
também utilizar o esquema de chaves simétricas, possui o mesmo problema quanto
à distribuição das chaves, não sendo possível sua utilização para resolver a
deficiência encontrada na especificação do padrão SNMPv3.

3.4

Conclusão

As tecnologias avaliadas neste capítulo para resolver o problema da distribuição das
chaves simétricas do SNMPv3 não se mostram satisfatórias, uma vez que a maior
parte das soluções exige o uso de certificados digitais para funcionar de maneira
segura, o que acarreta um custo de infra-estrutura de gerenciamento relativamente
elevado. Diante dos requisitos necessários e da impossibilidade de se utilizar algum
mecanismo já existente para a distribuição das chaves simétricas do SNMPv3, se
faz necessário a definição de uma solução personalizada.
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4

Distribuição de Chave Simétrica Usando IBE/IBS

Com objetivo de tornar ampla a utilização do SNMPv3 no gerenciamento das redes
dos mais diversos tipos de corporações, uma solução simples, de baixo custo e
baseada em padrões de mercado, deve ser especificada para a distribuição das
chaves simétricas.

As chaves simétricas do SNMPv3 são geradas na entidade gerente através do
processo de localização da chave visto anteriormente (item 2.1.13). Ao fazer a
instalação da ferramenta de gerenciamento, o administrador deve informar uma
senha que é utilizada para gerar a chave simétrica de cada entidade agente a ser
gerenciada. Para tratar o aspecto de confidencialidade da chave simétrica a ser
transmitida, a solução utiliza o conceito IBE, onde é utilizado o hostname do
elemento gerenciado como sua chave pública. Como também são necessários os
serviços de autenticação e integridade da mensagem transmitida, é utilizado o
esquema IBS, também com o atributo hostname como chave pública. Embora já
tenha sido proposto o esquema IBSE (BOYEN, 2003), o mesmo ainda não foi
padronizado e não existe consenso em sua implementação, por isso será utilizado
primeiro o esquema IBS, para gerar a assinatura da mensagem, e depois o esquema
IBE, para cifrar a mensagem a ser enviada para a entidade agente.

A arquitetura da solução personalizada é composta por três conjuntos de módulos a
serem executados na entidade gerente, na entidade agente e no servidor gerador de
chaves privadas, conhecido como PKG, e está mostrada de forma esquemática na
figura 4-1.
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Figura 4-1 – Arquitetura da Solução de Distribuição de Chave Usando IBE e IBS
Fonte: Elaborado pela autora

Sempre que uma nova entidade agente a ser gerenciada é conectada na rede, é
necessário fazer o cadastramento da mesma no servidor de gerenciamento. No
processo de cadastramento do agente, a chave simétrica do mesmo é gerada e
colocada numa mensagem que será assinada pela entidade gerente, cifrada com a
chave pública do agente e enviada para o mesmo(itens 6 e 7 da figura 4-1). Na
entidade gerente é executado um módulo cliente, que abre uma conexão via socket
com um programa servidor executado na entidade agente, e envia uma mensagem
contendo a chave simétrica do SNMPv3. Após receber a mensagem, decifrá-la,
verificar sua assinatura e configurar a chave simétrica do SNMPv3 na entidade
agente (itens 10 e 11 da figura 4-1), o módulo servidor envia uma resposta para o
módulo cliente informando à entidade gerente se houve sucesso ou falha na
configuração da chave simétrica.
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Tanto a entidade gerente quanto a entidade agente obtêm sua chave privada do
PKG e para isto precisam se autenticar no referido servidor (itens 4 e 8 da figura 41). O processo de autenticação pode ser feito através de integração com o AD da
Microsoft ou LDAP. Neste trabalho, por questões de simplificação da arquitetura, a
autenticação será feita através de um arquivo de senhas (senhas_autenticacao)
armazenado no PKG, onde são previamente cadastradas todas as entidades SNMP.
Ao requisitar sua chave privada cada entidade SNMP informa sua senha de
autenticação e sua chave pública. Estas informações são enviadas para o PKG
cifradas com a chave pública do mesmo. O PKG decifra a mensagem, obtém a
senha de autenticação da entidade SNMP e a chave pública informada. Se a senha
informada está correta, ou seja, se a autenticação foi realizada com sucesso, o PKG
calcula a chave privada da entidade SNMP, utilizando a chave pública informada,
cifra-a com a senha de autenticação informada, e a envia para a entidade solicitante.
Independente de se tratar de entidade gerente ou agente o processo de obtenção da
chave privada junto ao PKG é o mesmo.

4.1

Biblioteca IBE/IBS

Existem várias bibliotecas (MIRACL Library e PBC Perl Module) para a
implementação dos algoritmos IBE e IBS disponíveis na Internet. Neste trabalho será
utilizada a biblioteca PBC (Pairing Based Cryptography) da universidade de
Stanford. Trata-se de uma biblioteca GPL (General Public License), desenvolvida na
linguagem C e que possui as operações matemáticas dos sistemas criptográficos
baseados em pairing. A documentação desta biblioteca, bem como o código fonte da
mesma, está disponível em http://crypto.stanford.edu/pbc/. Esta biblioteca é
composta de vários módulos criptográficos que possibilita a implementação dos
esquemas IBE e IBS de forma de forma rápida e eficiente.

4.2

Garantia de Autenticação e Integridade

Os serviços de autenticação e integridade na comunicação entre entidade gerente e
entidade agente, para a troca da chave simétrica do SNMPv3, são fornecidos
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através do esquema IBS. Verificando a assinatura digital gerada com a chave
privada do gerente, a entidade agente tem condições de comprovar a autenticidade
e integridade da mensagem recebida, ou seja, tem certeza de que a chave simétrica
do SNMPv3 que está sendo recebida foi enviada pelo servidor de gerenciamento.

O esquema IBS é composto por vários módulos que funcionam integrados para
possibilitar a geração da assinatura digital e sua posterior verificação. Estes módulos
estão espalhados entre os elementos de comunicação.

4.2.1 Módulos IBS do Servidor PKG
- SETUP_IBS: gera a master key IBS (mk_ibs) e os parâmetros públicos de
assinatura do PKG (params_ibs.txt).

- EXTRACT: executado pelo PKG quando um usuário solicita sua chave privada
correspondente à chave pública informada na requisição.

4.2.2 Módulos IBS da Entidade Gerente
- SIGN: executado na entidade gerente SNMP quando a mesma necessita enviar
uma mensagem contendo a chave simétrica SNMPv3 para uma entidade agente. O
gerente SNMP assina a mensagem a ser enviada, para a entidade agente ter
certeza que recebeu a chave simétrica do verdadeiro gerente SNMP. Para gerar o
bloco de assinatura a entidade gerente calcula o hash da mensagem e o cifra com
sua chave privada. A mensagem completa a ser enviada é composta pela chave
simétrica SNMPv3, o bloco de assinatura gerado e a chave pública do gerente.

4.2.3 Módulos IBS da Entidade Agente
- VERIFY: ao receber uma mensagem a entidade agente verifica a assinatura da
mesma para ter certeza que a mensagem é autêntica e que não foi modificada
durante a transmissão. A entidade agente decifra o bloco de assinatura recebido
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utilizando a chave pública do gerente e obtém o hash enviado. Em seguida é
calculado o hash da mensagem recebida e os dois hashes são comparados. Se os
hashes forem iguais a mensagem é considerada autêntica e integra, e a chave
simétrica SNMPv3 é configurada na entidade agente, caso contrário a mensagem é
descartada.

4.3

Garantia de Confidencialidade

O serviço de confidencialidade na comunicação entre entidade gerente e entidade
agente para a troca da chave simétrica do SNMPv3 é fornecido através do esquema
IBE. A mensagem contendo a chave simétrica do SNMPv3 é cifrada na entidade
gerente com a chave pública do agente destinatário. Para obter a chave privada
parceira da chave pública usada na cifragem dos dados o usuário deve se autenticar
no PKG e solicitar sua a chave privada. Como apenas a entidade agente destinatária
da mensagem tem a senha de autenticação no PKG, somente ela pode decifrar a
mensagem enviada pelo gerente SNMP e obter a chave simétrica do SNMP3.

O esquema IBE é composto por vários módulos que funcionam integrados para
possibilitar a cifragem e decifragem da mensagem. Estes módulos estão espalhados
entre os elementos de comunicação.

4.3.1 Módulos IBE do Servidor PKG
- SETUP_IBE: gera a master key IBE (mk_ibe) e os parâmetros públicos de
criptografia do PKG (params_ibe.txt).

- EXTRACT: executado pelo PKG quando um usuário solicita sua chave privada
correspondente à chave pública informada na requisição.

4.3.2 Módulos IBE da Entidade Gerente
- ENCRYPT: executado na entidade gerente para cifrar uma mensagem contendo a
chave simétrica do SNMPv3. A mensagem a ser cifrada deve ser composta por:
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conteúdo (chave simétrica do SNMPv3), bloco de assinatura da mensagem e a
chave pública do gerente. Todos estes dados devem ser cifrados com a chave
pública da entidade agente que receberá a mensagem.

4.3.3 Módulos IBE da Entidade Agente
- DECRYPT: ao receber uma mensagem a entidade agente decifra a mesma
utilizando para isto sua chave privada, a qual é obtida junto ao PKG. Após fazer a
decifração, a entidade agente deve verificar a assinatura da mensagem recebida
antes de aceitar a chave simétrica enviada e fazer a configuração do agente
SNMPv3.

4.4

Software NET-SNMP

O NET-SNMP é uma implementação e um conjunto de utilitários, licenciados como
Software Livre, que operam com o protocolo SNMP, cujo objetivo principal é o
monitoramento e configuração de dispositivos e serviços de rede.

O NET-SNMP pode ser considerado uma suíte de aplicações com suporte ao
SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3 usando tanto IPv4 quanto IPv6. Esta suíte é
composta por:
Utilitários de linha de comando: são utilitários usados tanto para obter informações
de elementos gerenciados (snmpget, snmpwalk, snmptable, etc) quanto para
configurar parâmetros remotos (snmpset).
Ferramenta gráfica para visualização da MIB: a ferramenta tkmib permite navegação
pela árvore da MIB através de interface gráfica.
Receptor de traps: possui um aplicativo responsável pela recepção de notificações
que podem ser gravadas em arquivos, syslog, NT Event Log do Windows ou
encaminhada para outra ferramenta de gerenciamento.
Agente SNMP: possui um agente SNMP responsável por responder as requisições
SNMP. É possível fazer o carregamento de novas MIB no agente bem como realizar
sua extensão utilizando o padrão Agent X.
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Biblioteca: possui uma biblioteca de códigos para desenvolvimento de novas
aplicações SNMP com API em C ou Perl.

Dentre os módulos anteriormente citados, são utilizados neste trabalho alguns
utilitários de linha de comando, que são executados na entidade gerente SNMP, e o
módulo Agente SNMP, que é executado na entidade agente e é responsável por
receber as requisições SNMP, interpretá-las e enviar resposta. Os demais módulos
da suíte SNMP, apesar de extremamente úteis, não são abordados neste trabalho.

4.5

Configuração SNMPv3 do Gerente

A configuração dos parâmetros do gerente NET-SNMP é feita através de arquivo de
configuração (snmp.conf) ou através da passagem de parâmetros na linha de
comando. A tabela 3-1 apresenta os parâmetros de configuração do SNMPv3 com
os dois métodos possíveis.

Parâmetros do
Arquivo

Flag na Linha de Comando

Significado da
Configuração

defVersion

-v 3

Versão 3 do SNMP

defSecurityName

-u NAME

Usuário SNMPv3

defSecurityLevel

-l
Serviços de segurança
(noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv) utilizados

defAuthType

-a (MD5|SHA)

Algoritmo de
autenticação

defPrivType

-x (AES|DES)

Algoritmo de
criptografia

defAuthPassphrase -A PASSPHRASE

Senha de autenticação

defPrivPassphrase -X PASSPHRASE

Senha de criptografia

defContext

Contexto das
requisições SNMPv3

-n CONTEXTNAME

Tabela 3-1 – Parâmetros de Configuração do Gerente NET-SNMP
Fonte: Elaborado pela autora
Segue o exemplo de uma requisição SNMPv3, usando autenticação e privacidade,
disparada para o servidor 10.0.0.32, onde os parâmetros são informados na linha de
comando:
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%snmpgetnext -v 3 -n "" -u Usuario001 -a MD5 -A senha001 -x DES -X senha002
-l authPriv 10.0.0.32 system
system.sysUpTime.0 = Timeticks: (83493111) 9 days, 15:55:31.11

Outra possibilidade é fazer as configurações dos parâmetros SNMPv3 no arquivo
snmp.conf :
defVersion 3
defContext ""
defSecurityLevel authPriv
defSecurityName Usuario001
defAuthType MD5
defAuthPassphrase senha001
defPrivType DES
defPrivPassphrase senha002

Depois de feitas as configurações no arquivo snmp.conf a linha de comando fica
bem mais simples. A requisição abaixo é a mesma efetuada anteriormente, quando
todos os parâmetros foram informados na linha de comando.
%snmpgetnext 10.0.0.32 system
system.sysUpTime.0 = Timeticks: (83493111) 9 days, 15:55:31.11

Para cada entidade agente a ser gerenciada deve ser criado um usuário SNMPv3, o
qual será utilizado para a troca de informações com o gerente. Para cada agente a
ser gerenciado deve ser feito o cadastramento do mesmo na entidade gerente. No
processo de cadastramento o administrador deve informar o hostname, endereço IP,
nome do usuário e senha de autenticação do elemento a ser gerenciado.

No servidor de gerenciamento é criada uma entrada na base de dados com as
informações dos elementos gerenciados contendo endereço IP, hostname, nome do
usuário SNMPv3 e sua senha. Esta base de dados deve ser consultada a cada
requisição a ser enviada para os agentes remotos, pois é através dela que a
entidade gerente obtém a chave simétrica do SNMPv3 para estabelecer um canal de
comunicação seguro com o agente. A segunda parte do cadastramento do elemento
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a ser gerenciado consiste na criação do usuário SNMPv3 no agente remoto, ou seja
enviar a chave simétrica do SNMPv3. Uma solicitação de cadastramento é enviada
via socket para a entidade agente que após receber a requisição e processá-la,
envia uma mensagem de resposta informando se o cadastramento da senha
simétrica do SNMPv3 foi realizado com sucesso.

4.6

Configuração SNMPv3 do Agente

A configuração da chave simétrica do SNMPv3 na entidade agente é realizada
através de uma conexão socket estabelecida a partir da entidade gerente. O módulo
cliente, executado na entidade gerente, produz uma mensagem contendo o nome do
usuário SNMPv3 e sua senha, e em seguida assina esta mensagem com a chave
privada do gerente, a qual foi obtida do PKG após autenticação. Ainda na entidade
gerente, a mensagem com o nome do usuário SNMPv3 e sua senha, mais o bloco
de assinatura, é cifrada com a chave pública do agente destinatário, neste caso o
seu hostname, e enviada para a entidade agente que está sendo cadastrada. Ao
receber a mensagem, o módulo de cadastramento que executa na entidade agente,
primeiramente se autentica no PKG para obter sua chave privada e em seguida
decifra a mensagem recebida. O bloco hash de assinatura da mensagem é
calculado e comparado com a assinatura recebida, caso sejam iguais, a mensagem
é considerada autentica e íntegra, e o usuário SNMPv3 recebido na mensagem é
cadastrado no agente com a senha recebida. A partir deste ponto, entidades gerente
e agente já estão aptas a trocar informações utilizando o SNMPv3 de forma segura.
No NET-SNMP, a criação de usuários SNMPv3 com permissão de autenticação e
privacidade deve ser feita a partir da clonagem de usuários já existentes. A criação
do usuário que será o ponto de partida para a criação dos demais deve ser feita no
arquivo de configuração snmpd.conf. As linhas no arquivo de configuração abaixo
cria o usuário chamado “UsuarioInicial” com a mesma senha para autenticação e
criptografia e define suas permissões de acesso.
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#permissão de acesso
rwuser UsuarioInicial
#Criacao do usuario
createUser UsuarioInicial MD5 senha_inicial DES senha_inicial

Os demais usuários podem ser criados através de linha de comando usando como
base o usuário “UsuarioInicial”.

C:\>snmpusm –v 3 -u UsuarioInicial -n "" -l authNoPriv -a MD5 -A
senha_inical localhost create Usuario001 UsuarioInicial

O comando acima cria um novo usuário chamado “Usuario001” usando o usuário
“UsuarioInicial” como base. O usuário criado herda todas as permissões do usuário
base, bem como sua senha (senha_inicial).

A próxima configuração necessária para o “Usuario001” é definir as permissões de
acesso do mesmo, a qual é feita através do arquivo snmpd.conf. As configurações
de acesso podem ser feitas através do módulo VACM ou de uma maneira mais
simples, usando os parâmetros rouser e rwuser. Como este trabalho não aborda
detalhadamente o modelo VACM, será utilizado o esquema mais simples para as
atribuições das permissões dos usuários SNMPv3. O parâmetro rouser permite a
realização de operações SNMP de leitura (GET e GET-NEXT), enquanto o
parâmetro rwuser permite também a realização de operações de escrita (SET) nas
variáveis da MIB. A linha abaixo configura o “Usuario001” com permissão de leitura e
escrita nas variáveis da entidade agente onde foi criado.
#configuracao VACM
rwuser Usuario001

O último passo é alterar a senha do novo usuário criado. O comando abaixo altera a
senha de “Usuario001” para “senha001”.
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C:\>snmpusm –v 3 -u UsuarioInicial -n "" -l authNoPriv -a MD5 -A
senha_inicial localhost passwd senha_inicial senha001

4.7

Especificação do Protótipo

O protótipo de validação da solução personalizada baseada em IBE é desenvolvido
em linguagem C e utiliza a biblioteca PBC da universidade de Stanford. O intuito do
protótipo é validar os conceitos e a arquitetura apresentados na solução
personalizada proposta no capítulo anterior.

4.7.1 Funcionalidades do Protótipo
O protótipo desenvolvido apresenta as funções básicas para comprovação da
solução proposta de gerenciamento das chaves simétricas do SNMPv3.

4.7.1.1 Cadastramento dos Agentes na Ferramenta de Gerenciamento
Todo agente a ser monitorado pela ferramenta de gerenciamento deve ser
cadastrado na entidade gerente. É através do processo de cadastramento que é
gerada a chave simétrica localizada do SNMPv3. O processo de cadastramento do
elemento gerenciado invoca outros módulos do protótipo para completar sua função.

O módulo de cadastramento, quando executado, recebe como parâmetros os
seguintes dados do elemento gerenciado:
- Hostname;
- Endereço IP;
- Nome do usuário SNMPv3;
- Serviços de segurança utilizados (autenticação/privacidade);
- Algoritmo de autenticação utilizado (MD5 ou SHA-1);
- Algoritmo de privacidade utilizado (DES ou AES);
- Senha de autenticação do usuário SNMPv3;
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- Senha de privacidade do usuário SNMPv3;

O primeiro passo é autenticar a entidade gerente junto ao PKG e obter a chave
privada da mesma. Em seguida, é gerada a assinatura da mensagem a ser enviada,
a qual é composta pelo nome do usuário SNMPv3, a senha de autenticação e a
senha de privacidade. Por último, o conteúdo da mensagem, composto pelos
parâmetros SNMPv3, o bloco de assinatura gerado e a chave pública da entidade
gerente, é cifrado com a chave pública do agente que está sendo cadastrado, neste
caso o atributo hostname recebido como parâmetro, e enviado para a entidade
agente. No agente a mensagem é decifrada e sua assinatura verificada. Caso a
assinatura seja válida, o usuário SNMPv3 é cadastrado no agente NET-SNMP com
as senhas de autenticação e privacidade recebidas. Ao efetuar o cadastramento do
usuário SNMPv3, é gerada a chave localizada do mesmo no agente NET-SNMP e
enviada uma resposta para a entidade gerente, informando do sucesso na
configuração da chave simétrica no agente remoto. O gerente em seguida cadastra
o agente na base de dados local e armazena sua chave localizada.

4.7.1.2 Solicitação da Chave Privada ao PKG
No esquema IBE existe a figura do PKG, o qual é responsável pela geração das
chaves privadas dos usuários que se autenticam e fazem a requisição pela geração
de suas chaves. O método de autenticação dos usuários junto ao PKG pode ser
realizado de diversas maneiras. Exemplos práticos podem ser LDAP, AD da
Microsoft ou até mesmo SSL. Neste trabalho, por questões de simplificação do
protótipo, a autenticação dos usuários é feita através de um arquivo de senhas
(senhas_autenticacao).

Todas as entidades agentes e gerentes devem ser previamente cadastradas no
PKG de modo que suas senhas de autenticação estejam presentes no arquivo
senhas_autenticacao.

Em

cada

entidade

SNMP

também

há

um

arquivo

senhas_autenticacao, onde é armazenada a senha da entidade que deve ser
informada ao PGK no momento da autenticação. O PGK recebe uma solicitação de
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geração da chave privada contendo o hostname da entidade solicitante e sua senha
de autenticação junto ao PKG. Esta mensagem é cifrada com a chave pública do
PKG para prover confidencialidade da senha de autenticação transmitida.
Primeiramente o PGK decifra a mensagem com sua chave privada (master key),
obtém a senha de autenticação e verifica se a mesma é idêntica à senha
armazenada no arquivo senhas_autenticacao para o hostname informado. Caso a
autenticação seja positiva, o PKG calcula a chave privada da entidade solicitante,
cifra-a com a senha de autenticação recebida e envia resposta para o solicitante. Se
houver falha na autenticação junto ao PKG o solicitante recebe uma mensagem de
erro. O calculo da chave privada de uma entidade, a partir de sua chave pública
informada, é feito através da função EXTRACT da biblioteca PBC da universidade
de Stanford. O módulo EXTRACT faz parte das funções disponíveis para os
esquemas IBE e IBS.

4.7.1.3 Assinatura da Mensagem
De posse de sua chave privada a entidade gerente, que necessita enviar uma
mensagem autêntica e íntegra para o agente, deve primeiramente gerar o bloco de
assinatura da mensagem a ser enviada. Para gerar o bloco de assinatura é
calculado o código hash da mensagem, o qual é em seguida cifrado com a chave
privada da entidade gerente. O módulo que gera a assinatura da mensagem, que
pode utilizar tanto o algoritmo MD5 quanto SHA-1, está implementado na biblioteca
PBC da universidade de Stanford com o nome de SIGN e faz parte das funções
disponíveis para o esquema IBS.

4.7.1.4 Criptografia da Mensagem
A principal motivação deste trabalho é estabelecer uma forma simples e segura de
distribuição das chaves simétricas utilizadas pelo protocolo SNMPv3. Desta forma, é
primordial a troca de informações sigilosas através de um canal criptografado de
comunicação. Depois que é gerado o bloco de assinatura da mensagem, o próximo
passo para o estabelecimento de um canal seguro de comunicação, é a cifragem da
mensagem a ser enviada, de forma a prover confidencialidade dos dados. A
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entidade gerente faz a cifragem dos dados utilizando o hostname do agente
destinatário como sua chave pública. O módulo responsável pela cifragem dos
dados, que pode utilizar tanto o algoritmo DES quanto o AES, está implementado na
biblioteca PBC com o nome ENCRYPT e faz parte das funções disponíveis para o
esquema IBE.

4.7.1.5 Envio da Mensagem para o Agente
Depois de gerada sua assinatura e cifrado seu conteúdo, a mensagem está pronta
para ser enviada para destinatário de forma segura. A entidade gerente abre uma
conexão via socket com o agente, que neste caso age com um servidor para
estabelecimento da comunicação, e envia a mensagem assinada e cifrada para o
mesmo. A mensagem enviada tem como padrão o seguinte formato:
- Nome do usuário SNMPv3;
- Senha de autenticação do usuário SNMPv3;
- Senha de privacidade do usuário SNMPv3;
- Chave pública da entidade gerente;
- Bloco de assinatura da mensagem;

4.7.1.6 Decifração da Mensagem
Ao receber uma mensagem via socket, a entidade agente deve primeiramente se
autenticar junto ao PKG e obter sua chave privada. De posse de sua chave privada,
o agente decifra a mensagem recebida utilizando o modulo DECRYPT da biblioteca
PBC da universidade de Stanford, o qual faz parte das funções disponíveis para o
esquema IBE.

4.7.1.7 Verificação da Assinatura da Mensagem
Ao receber uma mensagem o agente deve verificar a assinatura presente na mesma
de forma a identificar se a mensagem é íntegra e autêntica. Para checar a assinatura
da mensagem é utilizado o módulo VERIFY da biblioteca PBC. Este módulo decifra
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o bloco hash recebido com a chave pública da entidade gerente e compara o mesmo
com o código hash calculado localmente sobre os dados da mensagem recebida. Se
os dois hashes foram iguais, a mensagem e considerada autêntica e íntegra, caso
contrário a mensagem é descartada. Como a decifragem do bloco hash foi feita com
a chave pública da entidade gerente, é possível garantir que foi a mesma que gerou
o hash recebido, pois somente ela tem a chave privada parceira. Além disso, como o
hash é calculado sobre todos os bits da mensagem, pode-se garantir que a mesma
não foi modificada durante a transmissão.

4.7.1.8 Configuração da Chave Simétrica SNMPv3 no Agente
Depois de decifrada a mensagem recebida e verificada sua assinatura, a entidade
agente obtém os parâmetros SNMPv3 necessários para a configuração da chave
simétrica de criptografia do agente NET-SNMP. A configuração do protocolo
SNMPv3 no agente NET-SNMP é feita através da criação de usuários, onde o nome
do usuário é parâmetro msgUserName do cabeçalho SNMPv3 e as senhas de
autenticação e privacidade dão origem às chaves simétricas localizadas, ou seja, os
parâmetros

msgAuthenticationParameters

e

msgPrivacyParameters,

respectivamente. A chave localizada é gerada através da composição da senha
informada com o EngineID da entidade SNMP.

4.7.1.9 Envio de Resposta da Configuração da Chave Simétrica para o Gerente
Ao enviar uma mensagem para a entidade agente, solicitando a configuração da
chave simétrica do SNMPv3, a entidade gerente fica esperando resposta para se
certificar que a configuração do agente remoto ocorreu sem problemas. Após a
criação do usuário no agente NET-SNMP, é enviada uma resposta para a entidade
gerente informando do sucesso na configuração dos parâmetros SNMPv3 no agente
remoto. Ao receber a resposta, a entidade gerente cadastra o agente em sua base
de dados, armazenando localmente os parâmetros SNMPv3 para a realização de
futuras consultas. Assim como no agente NET-SNMP, no gerente NET-SNMP as
configurações dos parâmetros SNMPv3 são feitas através da criação de usuários
informando as senhas de autenticação e privacidade.

107

4.7.1.10

Envio de Requisição SNMPv3

Depois de efetuadas as configurações dos parâmetros SNMPv3 nas entidades
gerente e agente, é possível realizar a comunicação segura entre as mesmas
utilizando o protocolo SNMPv3. Através do comando snmpget do NET-SNMP, a
entidade gerente pode efetuar consultas às variáveis das MIB dos agentes. Podem
ser efetuados outros comandos de consulta como o snmpwalk e snmpbulkget, para
obter mais de uma variável em uma única consulta. É possível também alterar o
valor de uma variável da MIB através do comando snmpset. Em todas as operações
SNMPv3 as informações de nome do usuário e as senhas de autenticação e
privacidade devem ser informadas para os utilitários do NET-SNMP através de
parâmetros da linha de comando.

4.7.2 Arquitetura do Laboratório
Para comprovação das funcionalidades do protótipo implementado foi utilizado um
pequeno laboratório com 3 máquinas Windows XP Professional interligadas a um
roteador que possui conexão wireless e 4 portas ethernet (figura 4-2). O fator
determinante para a escolha da plataforma das máquinas foi a experiência
profissional do discente.

Figura 4-2 – Laboratório Utilizado nos Testes
Fonte: Elaborado pela autora
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Entidade Gerente SNMP: Notebook Satellite A75.
Sistema Operacional: Windows XP Home Edition SP3.
Processador: Intel Pentium 4, CPU 3.2GHz.
Memória: 1.12GB RAM.
Disco: 80 GB.
Hostname: Zillion.
Endereço IP: 192.168.0.176
Rede: 192.168.0.0/24

Entidade Agente SNMP: PC Windows XP.
Sistema Operacional: Windows XP Professional SP3.
Processador: Intel Celeron, CPU 2.53GHz.
Memória: 640MB RAM.
Disco: 80 GB.
Hostname: Exxplanet.
Endereço IP: 192.168.0.131
Rede: 192.168.0.0/24

Servidor PKG: PC Windows XP.
Sistema Operacional: Windows XP Professional SP3.
Processador: Intel Pentium 4, CPU 3.0GHz.
Memória: 1GB RAM.
Disco: 80 GB.
Hostname: Netuno.
Endereço IP: 192.168.0.132
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Rede: 192.168.0.0/24

Roteador: D-Link.
Modelo: DI-524 - 802.11g/2.4GHz Wireless Router.
Hostname: Antares.
Endereço IP: 192.168.0.1
Rede: 192.168.0.0/24

4.7.3 Laboratório Virtual
Devido à limitação do número de máquinas físicas disponíveis para os testes de
laboratório, foi montado um segundo ambiente de laboratório utilizando um
simulador de agentes SNMP, chamado iReasoning SNMP Simulator. Com este
simulador de agentes SNMP foi montada uma rede virtual com os seguintes
elementos:
- Servidores Windows 2003: 20 máquinas.
- Servidores Windows XP: 25 máquinas.
- Servidores Linux: 15 máquinas.

O simulador de agentes SNMP é executado numa máquina com Windows XP, a
mesma máquina que faz o papel de entidade agente no laboratório real. Os agentes
SNMP virtuais, assim como os agentes SNMP reais, devem ser cadastrados no
servidor de gerenciamento para sua monitoração. Assim como acontece no
cadastramento dos agentes SNMP reais, o cadastramento dos agentes SNMP
virtuais gera uma mensagem contendo as configurações do SNMPv3, a qual é
assinada, cifrada e enviada via socket para a máquina onde o simulador de agentes
SNMP é executado. A comunicação via socket ocorre da mesma forma que no
ambiente de laboratório real, o processo se diferencia apenas na configuração da
chave simétrica do SNMPv3, que no caso dos agentes virtuais, é feita através da
configuração de um usuário e suas respectivas senhas de autenticação e
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privacidade no arquivo XML que contém os parâmetros de configuração do agente
SNMP virtual. O iReasoning SNMP Simulator gera um arquivo XML de configuração
para cada agente SNMP virtual criado. No momento da configuração do agente
virtual, o arquivo XML de configuração do mesmo é editado de forma a configurar os
parâmetros necessários para o funcionamento do protocolo SNMPv3.

<name="Usuario001" auth="MD5" priv="DES" authPassword="senha001"
privPassword="senha002" group="aGroup"/>

A linha acima do arquivo XML cria o usuário “Usuario001” com a senha de
autenticação “senha001” e a senha de privacidade “senha002”. Para este usuário
são utilizados os algoritmos MD5 e DES para prover os serviços de autenticação e
privacidade respectivamente. O parâmetro “group” está relacionado com as
permissões de acesso do modelo VACM. Já existe no arquivo XML padrão do
agente virtual o grupo “aGroup”, o qual contém permissões de leitura e escrita em
toda a árvore da MIB. Se for necessário, podem ser criados novos grupos com
permissões de acesso diferenciadas. Como este trabalho não aborda o modelo
VACM será utilizado o grupo padrão existente no arquivo XML criado pelo simulador.

O único detalhe importante para o modelo USM sobre o grupo do qual o usuário faz
parte são aos serviços de segurança utilizados. No caso do agente SNMP virtual, os
serviços de segurança utilizados na troca de informações SNMPv3 são definidos
pelas configurações do grupo e não do usuário. No caso do grupo “aGroup”
existente no arquivo XML criado pelo simulador são utilizados os serviços de
autenticação e privacidade, o que pode ser alterado editando o parâmetro
securityLevel da linha abaixo.

< group name="aGroup" securityLevel="authPriv" contextPrefix=""
match="exact" readView="view1" writeView="view1" notifyView="view1"/>
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4.7.4 Ferramentas Utilizadas
Software NET-SNMP: gerente e agente SNMPv3. Foi utilizada a versão 5.4.1 para
plataforma Windows e com suporte a SSL. Trata-se de software livre com licença
GPL (General Public License) instalado no gerente e na entidade agente.

Software OpenSSL: foi necessário a utilização da biblioteca OpenSSL por causa do
algoritmos SHA, DES e AES utilizados pelo NET-SNMP quando utiliza o protocolo
SNMPv3. Foi utilizada a versão 5.4.1 para plataforma Windows. Software com
licença GPL instalado nas entidades SNMP gerente e agente.

Biblioteca PBC: biblioteca da universidade de Stanford, desenvolvida na linguagem
C, que implementa as operações matemáticas dos sistemas criptográficos baseados
em “pairing”. Esta biblioteca possui os algoritmos dos esquemas IBE e IBS utilizados
neste trabalho, tornando desnecessário o conhecimento sobre algoritmos de curvas
elípticas e teoria dos números. Biblioteca com licença GPL instalada nas entidades
SNMP gerente, agente e no servidor PKG.

MinGW: compilador para plataforma Windows baseado no conceituado GCC (GNU
Compiler Collection) do ambiente Unix/Linux. Neste trabalho o MinGW foi utilizado
para compilar o código fonte da biblioteca PBC. O MinGW possui licença GPL e foi
instalado apenas na máquina utilizada para fazer a codificação do protótipo.

Dev-Cpp: ambiente de desenvolvimento da plataforma Windows para a linguagem
C/C++. Utiliza o compilador MinGW. Esta ferramenta utilizada para a codificação do
protótipo produzido.

MIB Browser iReasoning: ferramenta gráfica da árvore da MIB para a realização de
operações SNMP. Existe uma versão gratuita (Personal Edition) da ferramenta, no
entanto a mesma não tem suporte à versão 3 do protocolo SNMP. Foi utilizada a
versão Professional Edition para a plataforma Windows, a qual é gratuita por um
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período de 30 dias para avaliação. A ferramenta foi instalada na entidade gerente
SNMP para facilitar as consultas realizadas aos agentes através de interface gráfica.

SNMP Agent Simulator: software da empresa iReasoning para simular agentes
SNMP. Permite simular agentes de servidores, roteadores e switches. Utilizada a
versão 3.2 de avaliação, a qual é gratuita por 30 dias. Por ser uma versão de
avaliação, tem como limitação o máximo de 100 agentes simultâneos e o fato do
aplicativo ser encerrado a cada 30 minutos após sua inicialização. A ferramenta foi
instalada na entidade agente que passou a simular a existência de 60 servidores
gerenciados através do SNMPv3.

Wireskark: analisador de protocolo de rede utilizado para capturar os pacotes SNMP.
Utilizada a versão 1.2.0. Software com licença GPL instalado na entidade SNMP
gerente.

4.8

Testes Propostos

Os testes realizados com o protótipo são para validar o funcionamento do mesmo e
da proposta sugerida neste trabalho para a distribuição das chaves simétricas do
SNMPv3. Inicialmente são efetuados testes com o ambiente de laboratório real,
onde existe apenas uma entidade agente SNMPv3. Depois de realizados os testes
com o número mínimo de elementos previstos na arquitetura da proposta, são
efetuados testes com o simulador de agentes SNMP, onde existe uma rede com 60
servidores.

Passo 0 – Inicialização do Sistema
- Executar o setup do IBE no servidor PKG: gerar a master key IBE (mk_ibe) e os
parâmetros públicos IBE (params_ibe.txt).
- Executar o setup do IBS no servidor PKG: gerar a master key IBS (mk_ibs) e os
parâmetros públicos IBS (params_ibs.txt).
- Distribuir os parâmetros públicos IBE (params_ibe.txt) e IBS (params_ibs.txt) entre
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as entidades SNMP (inclusive os agentes virtuais).
- Gerar a base de autenticação das entidades SNMP no PKG. Devem ser
cadastrados a entidade gerente SNMP e todos os agentes, inclusive os agentes
gerados com o simulador.
- Cadastrar o usuário “UsuarioInicial” em todas as entidades agentes. O
cadastramento do primeiro usuário do SNMPv3 é feito através de uma configuração
no arquivo snmpd.conf do NET-SNMP.

Passo 1 – Configuração da Chave Simétrica SNMPv3
- Cadastrar a entidade agente no gerente NET-SNMP. Neste passo será gerada a
chave simétrica do SNMPv3, enviada para o agente remoto e configurada no agente
NET-SNMP.

Passo 2 – Comunicação entre Agente e Gerente Usando SNMPv3
- A entidade gerente envia uma requisição GET-SNMP usando SNMPv3 e com o
serviço de autenticação.
- A entidade gerente envia uma requisição GET-SNMP usando SNMPv3 e informa a
chave simétrica de autenticação incorreta.
- A entidade gerente envia uma requisição SET-SNMP usando SNMPv3 e com os
serviços de autenticação e privacidade.

Passo 3 – Atacante Tenta Burlar a Segurança do Sistema
- Atacante captura pacote SNMPv3 para ver seu conteúdo.
- Atacante tenta realizar operação SNMPv3 na entidade agente.
- Atacante tenta obter chave privada junto ao PKG informando a chave pública da
entidade gerente.
- Atacante tenta configurar a chave simétrica no agente remoto como se fosse a
entidade gerente.
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Passo 4 – Utilizando o Simulador de Agentes SNMP
- Cadastrar as entidades agentes virtuais no servidor de gerenciamento. Este
processo gera as chaves simétricas SNMPv3 e as distribui para os agentes virtuais.
- A entidade gerente envia uma requisição GET-SNMP para um agente virtual
usando SNMPv3 e com o serviço de autenticação.
- A entidade gerente envia uma requisição GET-SNMP para um agente virtual
usando SNMPv3 e informa a chave simétrica de autenticação incorreta.
- A entidade gerente envia uma requisição SET-SNMP para um agente virtual
usando SNMPv3 e com os serviços de autenticação e privacidade.

4.9

Resultado dos Testes do Protótipo

A inicialização do sistema foi realizada com sucesso e deu origem aos parâmetros
públicos IBE e IBS e as master key IBE e master key IBS. O arquivo “params_ibe.txt”
contém os parâmetros necessários para gerar o algoritmo de curvas elípticas, a
saber:
- Tamanho do módulo do número primo, em bits;
- Número Primo p;
- Número Primo q;
- Ponto P - coordenada x;
- Ponto P - coordenada y;
- Ponto Ppub - coordenada x;
- Ponto Ppub – coordenda y;
- Raiz cúbica da unidade em Fp2 - componente x;
- Raiz cúbica da unidade em Fp2 - componente y;

Segue abaixo o conteúdo arquivo “params_ibe_txt” gerado no PKG:
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512
B589B5C30EFB5B94F92A1FD2BC555B3CBDEA8D0C69619B3940E93C9FFB5D037E135A7AFA913763ED017
E0767EC7368925D885BF98F028121D82241C6FD4E9AC3
8000000000000000000000000000000000020001
86563F18AB44907A3F29BCA37551F834FA066BF36E475BCA0DF1AE0480CF81E4961CA01B020EEC477E8
E435D37EE19BDF46E822393AC89E9475CF34ADD301A4B
2CB17ACCB5E6C496C0A1022EC946CD89EFB799C4B8FA0141B3D8147866388EA54C0DEF6968AA69FFCAD
24EE54D84686E0D56AC8583B82A632E4D12DDE5CB4941
954F3BB2D5581A005147DB7FA244505C79149AE7E8433A29EFA9A636C5687A9B663D87D40F81148F2B1
FEDE53A8698478624D5C34443A614DD1EA0EE9CE08892
B19D35BA3D844F5A094663105263D529738D5E08A32D379AF56ABDD0B7BE3AB60FA343C64824442869D
F4C206C51BE4C8C9BB9A4F1ADDF3BD779016F1CF38DED
5AC4DAE1877DADCA7C950FE95E2AAD9E5EF5468634B0CD9CA0749E4FFDAE81BF09AD3D7D489BB1F680B
F03B3F639B4492EC42DFCC7814090EC1120E37EA74D61
746195B1839242D8B9BCA94A9CFB311CF75FD0563E5F4EB661123CFB78C002954A4767654F480AB780C
141B31389B8ACDB6120DCAD1554B62E60C559177D2594

Os arquivos de parâmetros foram copiados para as entidades SNMP. No ambiente
de testes a cópia dos arquivos foi realizada através da rede, mas num ambiente de
produção, os arquivos de parâmetros devem estar disponíveis nos servidores depois
da instalação da imagem contendo o sistema operacional e as aplicações padrão.
Os arquivos contendo as master key foram armazenados num diretório do servidor
PKG e protegidos de acesso por terceiros.

Depois de gerada a configuração inicial do PKG, foram testados os algoritmos dos
esquemas IBE e IBS, para validar o funcionamento das configurações necessárias
ao funcionamento dos sistemas de criptografia e autenticação disponíveis na
biblioteca PBC da Universidade de Stanford. Uma vez validado o funcionamento dos
esquemas IBE e IBS, os testes foram realizados com o ambiente de laboratório
físico, onde existe apenas uma entidade agente, de forma a provar a eficácia da
proposta sugerida para a distribuição das chaves simétricas do SNMPv3. No
ambiente de laboratório real, o cadastramento da entidade agente é feito através da
seguinte linha de comando:

C:\aplicacao>CadastraAgente.exe –h exxplanet –e 192.168.0.131 –u Usuario001
–l authPriv –a MD5 –A senha001 –x DES –X senha001
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Após a execução do comando acima, o usuário SNMPv3 é cadastrado no agente
“exxplanet”, com o nome “Usuario001” e a senha “senha001” para os serviços de
autenticação e privacidade, utilizando os algoritmos MD5 e DES. As informações
para a configuração do agente NET-SNMP remoto são gravadas num arquivo com o
seguinte formato:
exxplanet
Usuario001
AuthPriv
MD5
senha001
DES
senha001

#hostname do agente
#usuário SNMPv3 para ser cadastrado
#serviços de segurança utilizados
#algoritmo de autenticação
#senha de autenticação
#algoritmo de privacidade
#senha de privacidade

A mensagem enviada do gerente para o agente, contendo a chave simétrica do
SNMPv3, é assinada digitalmente e cifrada, o que garante a sua integridade e
privacidade durante a transmissão pela rede .

Figura 4-3 – Mensagem de Configuração da Chave Simétrica
Fonte: Elaborado pela autora
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A figura 4-3 mostra o pacote de uma mensagem de configuração da chave simétrica,
enviada da entidade gerente para o agente, capturado com um analisador de
protocolos.

Figura 4-4 – Configurações SNMPv3 da entidade 192.168.0.2
Fonte: Elaborado pela autora

De forma a ilustrar o conceito de chave localizada, foi cadastrado o mesmo usuário
“Usuario001” e a mesma senha (“senha001”) para os serviços de autenticação e
privacidade, em dois agentes diferentes. As chaves simétricas localizadas são
diferentes para os dois agentes, apesar de terem sido geradas a partir da mesma
senha. Isto acontece porque, como visto anteriormente, a chave localizada é gerada
a partir da combinação da senha informada com o EngineID da entidade agente. A
figura 4-4 mostra as senhas localizadas de autenticação e privacidade geradas para
o “Usuario001” no agente 192.168.0.2. Importante notar que as duas chaves
localizadas são iguais, pois foi utilizada a mesma senha (“senha001”) para
autenticação e privacidade.
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Figura 4-5 – Configurações SNMPv3 da entidade 192.168.0.131
Fonte: Elaborado pela autora

Como mostra a figura 4-5, a chave localizada do usuário “Usuario001” na entidade
192.168.0.131 é totalmente diferente da chave localizada gerada na entidade
192.168.0.2, embora as senhas informadas para o cadastramento do usuário nas
duas entidades sejam idênticas. Observando as figuras 4-2 e 4-4 é possível verificar
que o parâmetro EngineID das duas entidades são diferentes, o que leva a geração
de chaves localizadas diferentes para cada entidade SNMP.

Uma vez cadastrado o usuário e configurada a chave simétrica SNMPv3 nas
entidades gerente e agente, pode ser realizada a comunicação segura entre as
entidades SNMP. Uma operação GET-BULK pode ser enviada do agente para o
gerente utilizando o protocolo SNMPv3, conforme ilustrado na figura 4-6.
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Figura 4-6 – Operação Get-Bulk realizada com o SNMPv3
Fonte: Elaborado pela autora

Um atacante que tenta se passar pela entidade gerente e realizar operações
SNMPv3 no agente não terá sucesso, a não ser que tenha conhecimento da senha
utilizada para gerar a chave localizada. O comando abaixo ilustra a resposta
recebida quando a consulta SNMPv3 realizada informa a senha de autenticação
incorreta (“senhaxxx”).

C:\>snmpget -v 3 -u Usuario001 -l authPriv -a MD5 -A senhaxxx -x DES -X
senha001 192.168.0.131 sysUpTime.0
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snmpget: Authentication failure (incorrect password, community or key)
(Sub-id not found: (top) -> sysUpTime)

Quando são utilizados os serviços de autenticação e privacidade numa consulta
SNMPv3, mesmo que um atacante capture o pacote transmitido, a mensagem estará
protegida pois seu conteúdo está cifrado. Se a mensagem for alterada pelo atacante,
a modificação será detectada pela entidade agente no momento em que for
verificada sua assinatura. A figura 4-7 ilustra um pacote SNMPv3 capturado com um
analisador de protocolos quando estão sendo utilizados os serviços de autenticação
e privacidade.

Figura 4-7 – Pacote SNMPv3 com autenticação e privacidade
Fonte: Elaborado pela autora

Na mensagem da figura 4-7, apesar do nome do usuário SNMPv3 estar legível
(Usuario001), os parâmetros de autenticação e privacidade estão cifrados. O mesmo
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acontece com o conteúdo da mensagem (encryptedPDU), que não permite a um
atacante obter informações das variáveis da MIB do elemento gerenciado.
Se for utilizado apenas o serviço de autenticação, apesar da entidade agente ter
certeza da origem da mensagem e que a mesma não foi alterada durante a
transmissão, o conteúdo da mensagem estará disponível para um atacante que
capturar o pacote, como ilustrado na figura 4-8.

Figura 4-8 – Pacote SNMPv3 apenas com autenticação
Fonte: Elaborado pela autora

Para um atacante obter a chave privada de uma entidade SNMP ele deve enviar
uma requisição para o PKG informando a chave pública da entidade e a senha de
autenticação da mesma. A mensagem enviada para o PKG é cifrada com a chave
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pública do mesmo para proteger a senha de autenticação presente na mensagem. O
comando abaixo ilustra um atacante tentando obter a chave privada da entidade
gerente, onde são recebidos como parâmetros o endereço IP do PGK e sua chave
pública, a chave pública da entidade gerente e a senha de autenticação junto ao
PKG.

C:\aplicacao>ReqChavePrivada.exe –s 192.168.0.132 –c Netuno –p Zillion –a
Senha489
Erro: falha de autenticacao...

Como a senha de autenticação informada está incorreta, o atacante não consegue
se autenticar junto ao PKG e obter a chave privada da entidade gerente.

Para um atacante enviar uma mensagem para uma entidade agente, contendo a
chave simétrica do SNMPv3, o mesmo deve possuir a chave privada da entidade
gerente para gerar a assinatura correta da mensagem, caso contrário o agente irá
descartar a mensagem quando verificar que a assinatura da mesma é inválida.
Como visto anteriormente, o atacante não consegue se autenticar junto ao PKG para
obter a chave privada da entidade gerente se não tiver conhecimento da senha de
autenticação, o que impossibilita ao mesmo gerar uma mensagem para a entidade
agente que tenha assinatura válida. O comando abaixo mostra o resultado da
operação realizada por um atacante que tenta configurar a chave SNMPv3 na
entidade agente “exxplanet”.

C:\aplicacao>CadastraAgente.exe –h exxplanet –e 192.168.0.131 –u Usuario001
–l authPriv –a MD5 –A senha001 –x DES –X senha001
Erro: assinatura da mensagem invalida...

Como a infra-estrutura para o funcionamento dos esquemas IBE e IBS já está
operacional na máquina exxplanet, onde é executado o simulador de agentes, para
iniciar os testes com o ambiente de laboratório virtual basta parar a execução dos
serviços do agente NET-SNMP e abrir o simulador de agentes com os 60 agentes
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SNMPv3 em operação. Todos os agentes virtuais devem ser cadastrados na
entidade agente através do comando abaixo.

C:\aplicacao>CadastraAgente.exe –f AgentesVirtuais.txt –u Usuario002 –l
authPriv –a MD5 –A senha002 –x DES –X senha003

Para o cadastramento dos agentes virtuais, a aplicação recebe como parâmetro um
arquivo contendo o hostname e o endereço IP de todos os agentes virtuais a serem
cadastrados. Em seguida, é gerada uma mensagem para cada agente virtual
contendo o usuário SNMPv3 e suas senhas de autenticação e privacidade. A
aplicação servidor, que é executada na máquina exxplanet, recebe a requisição para
realizar a configuração SNMPv3 e identifica que se trata de um agente virtual. Neste
caso, o arquivo XML do agente virtual em questão é editado e configurado com as
informações SNMPv3 necessárias para o seu correto funcionamento. Assim como
acontece com o cadastramento de uma entidade SNMP real, a mensagem com as
informações SNMPv3 é enviada pelo gerente assinada e cifrada.
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Figura 4-9 – Consulta ao agente virtual Windows
Fonte: Elaborado pela autora

Em seguida são realizadas operações SNMPv3 com dois agentes virtuais para testar
o funcionamento das configurações realizadas. A figura 4-9 ilustra uma consulta
realizada num agente virtual Windows (192.168.0.2) enquanto a figura 4-10 mostra o
resultado de uma consulta SNMPv3 realizada num agente virtual Linux
(192.168.0.15). Importante notar que embora os dois agentes tenham sido
configurados com o mesmo usuário e as mesmas senhas de autenticação e
privacidade as chaves localizadas geradas para cada entidade agente são
diferentes.
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Figura 4-10 – Consulta ao agente virtual Linux
Fonte: Elaborado pela autora

Com a utilização do simulador de agentes fica mais evidente a simplificação do
processo de distribuição das chaves simétricas do SNMPv3 com a utilização do
protótipo desenvolvido, pois através de um único comando e informando apenas
duas senhas é possível fazer a configuração de dezenas de entidades agentes
SNMP de maneira segura.

4.10 Vantagens e Desvantagens da Solução
A solução adotada para a distribuição das chaves simétricas do SNMPv3 apresenta
como principal vantagem o fato do administrador do sistema poder efetuar de
maneira simples a configuração dos agentes remotos para responderem requisições
SNMPv3, e desta forma implantar o gerenciamento da rede com maior nível de

126
segurança, o que não é possível através das demais versões do protocolo SNMP.

Outro fator importante na solução implementada é seu baixo custo, uma vez que não
utiliza certificados digitais, tecnologia muito comum para resolver o problema da
distribuição das chaves simétricas.

Uma desvantagem da solução proposta é a necessidade dos parâmetros do PKG
estarem presentes na imagem dos servidores, de forma que sua distribuição para as
entidades SNMP seja feita no momento da instalação do sistema operacional da
máquina. Caso não seja utilizada uma imagem que contenha os parâmetros do
PKG, o administrador do sistema deve enviar de forma segura o arquivo de
parâmetros para as entidades remotas.

4.11 Melhorias Recomendadas
Para a implementação do protótipo da solução foi utilizado apenas o atributo
hostname da entidade SNMP como sua chave pública. Caso a chave privada da
entidade seja comprometida, será necessário gerar uma nova chave privada, o que
implica em uma nova chave pública, e neste caso trocar o hostname do
equipamento. Para muitas aplicações, alterar o hostname do servidor, ou mesmo
seu endereço IP, pode ser um grande transtorno. Uma forma de contornar este
problema, e forçar a renovação periódica das chaves, é utilizar como chave pública
da entidade SNMP a combinação do hostname e a data atual. Desta forma, a nova
chave pública das entidades SNMP seria “hostname+mês/ano” e teria validade de
apenas um mês.

Outro aspecto importante é o fato da autenticação das entidades SNMP junto ao
PKG ter sido realizada através de um arquivo de senhas pré-existente. Este
esquema de autenticação foi utilizado apenas para simplificar a implementação do
protótipo, uma vez que existem várias alternativas consolidadas para realizar a
autenticação de usuários. Uma forma de tornar a solução implementada mais
robusta e segura é realizar a autenticação das entidades SNMP através de LDAP.
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Embora a especificação do protocolo SNMPv3 tenha uma metodologia definida para
a alteração das chaves simétricas, uma vez que as chaves iniciais tenham sido
transmitidas para as entidades agentes de maneira segura, seria interessante para o
administrador da rede fazer todo o gerenciamento das chaves a partir de um único
ponto. Neste sentido, a solução de gerenciamento das chaves deve possuir uma
alternativa de atualização da chave simétrica nos agentes remotos, bem como
permitir a exclusão de usuários SNMPv3 que não são mais utilizados.
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5

Conclusões

A alta disponibilidade dos ativos de rede é primordial para o sucesso das
organizações, o que tem levado muitas empresas a investirem em ferramentas e
processos de gerenciamento de redes. O protocolo SNMP é amplamente suportado
pelas ferramentas de gerenciamento, mas durante muitos anos foi extremamente
criticado pelo seu fraco mecanismo de segurança, o que levou muitos
administradores de rede a limitarem o escopo do gerenciamento realizado. O
SNMPv3 surgiu no intuito de solucionar os problemas de segurança existentes e
acabar com as restrições para o efetivo gerenciamento dos ativos de rede. No
entanto, a especificação SNMPv3 deixou uma grande lacuna, que foi a não definição
da metodologia utilizada para o transporte das chaves simétricas de criptografia
geradas no gerente SNMP e que devem ser enviadas, através de um canal seguro
de comunicação, para as entidades agente. A falta de um mecanismo no padrão
SNMPv3 que trate do aspecto da distribuição das chaves simétricas é um fator
limitante para a implantação desta versão do protocolo no gerenciamento de uma
rede distribuída e com muitos elementos.

Este trabalho abordou justamente a questão do gerenciamento das chaves
simétricas do SNMPv3, focando principalmente na definição de um modelo para a
distribuição das chaves entre as entidades SNMP de maneira segura. Foram
avaliadas tecnologias como certificados digitais, SSH, SSL e Kerberos, mas todas
apresentaram desvantagens e empecilhos na sua utilização, sendo o custo o
principal fator limitante. Foi apresentada então uma solução personalizada,
utilizando criptografia baseada em identidade, para realizar o gerenciamento das
chaves simétricas. A solução proposta tem como premissa a total integração com o
padrão atual do SNMPv3, ou seja, sem necessidade de alteração nas
especificações do protocolo; simplicidade de utilização e baixo custo de implantação.

O esquema IBE, por sua funcionalidade e simplicidade, se mostrou extremamente
aderente à solução para o gerenciamento das chaves simétricas. O fato da chave
pública do usuário poder ser qualquer atributo que o identifique unicamente torna
desnecessária a existência de certificados digitais, LCR e autoridades certificadoras,
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simplificando muito o processo de gerenciamento das chaves. Como o IBE trata
apenas o aspecto da confidencialidade da informação foi utilizado também o
esquema IBS, para prover autenticação e integridade. Os esquemas IBE e IBS
juntos provêm segurança total na troca de informações de maneira eficiente, simples
e de baixo custo. No caso da solução implantada o custo principal seria para a
aquisição do PKG, uma vez que os algoritmos são públicos e existem bibliotecas
GPL para as funções IBE e IBS.

Uma questão bastante polêmica na utilização do IBE/IBS é o fato do PKG ter o
conhecimento de todas as chaves privadas. No caso da solução apresentada neste
trabalho, como se trata de uma infra-estrutura de gerenciamento restrito à rede de
uma empresa, onde o PKG está protegido e a assinatura digital da mensagem não
tem efeitos legais, as implicações do conhecimento das chaves privadas pelo PKG
são bem menores que quando comparadas à Internet e ao comércio eletrônico.

Os testes realizados com o protótipo implementado mostraram a eficiência e
simplicidade da solução proposta. Os maiores problemas enfrentados foram na
compilação do código fonte das bibliotecas GMP e PBC utilizadas, pois as mesmas
apresentaram erros durante a compilação, que somente foram resolvidos depois de
muita pesquisa em fóruns de discussão. O apêndice A apresenta os passos para a
compilação das bibliotecas. Uma vez compilada a biblioteca PBC, o esquema
IBE/IBS foi colocado em funcionamento rapidamente devido à simplicidade de suas
funções. Depois de estabelecido um canal seguro de comunicação entre gerente e
agente, através da utilização do IBE/IBS, a configuração da chave simétrica no
agente NET-SNMP foi simples de ser efetuada. No entanto, os maiores ganhos com
a solução implementada foram observados quando foram efetuados os testes
utilizando o simulador de agentes, pois com apenas uma interação do administrador
com o protótipo foi possível configurar remotamente a chave simétrica localizada de
60 agentes SNMP.
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5.1

Limitações

Um fator limitante da solução é sua utilização apenas em servidores. Uma solução
mais completa, que englobe roteadores, switches e demais ativos de rede, implica
em desenvolvimento de um módulo que executa na entidade agente para cada tipo
de agente SNMPv3 disponível no mercado. Embora os parâmetros SNMPv3 sejam
os mesmos para todos os agentes, pois isso faz parte do padrão, cada fabricante
utiliza uma metodologia diferente para inserir estes parâmetros na entidade agente.

O protótipo testado em laboratório não foi desenvolvido para ser colocado em
produção em um ambiente real, por isso não apresenta interface gráfica. Os
aplicativos estão disponíveis apenas em linha de comando e foram desenvolvidos
apenas para validar a solução proposta.

5.2

Trabalhos Futuros

Na solução apresentada foram utilizados os esquemas IBE e IBS separados. Isso foi
feito porque as propostas de Cocks (2001) e Boneh-Franklin (2003) propõem
algoritmos para criptografia, mas não abordam a questão de autenticação e
integridade enquanto Shamir (1984) e Hess (2002) tratam o aspecto de assinatura
separado de criptografia/confidencialidade. Diante desse impasse foi utilizado
primeiro o modelo de Boneh-Franklin (2003) para o IBE e depois o de Hess (2002)
para o IBS, em duas operações separadas.

Um esquema mais completo, chamado IBSE (Identity Based Signature/Encryption),
o qual combina criptografia e assinatura digital numa mesma operação foi proposto
por Boyen (2003), possibilitando confidencialidade e não repúdio simultaneamente,
igualando às funcionalidades oferecidas pela ICP. Este esquema apresenta melhor
desempenho que IBE e IBS usados em separado (BOYEN, 2003). O problema com
este esquema é que ainda não existe biblioteca disponível com a implementação
deste algoritmo. Desenvolvimento de código nesta área e aplicação do mesmo na
solução apresentada neste trabalho pode melhorar o desempenho do protótipo.
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Apêndice A – Compilação das Bibliotecas GMP e PBC
A biblioteca PBC da universidade de Stanford é escrita na linguagem C e utiliza
outra biblioteca chamada GMP (GNU Multi-Precision Library), a qual é responsável
pelas operações matemáticas dos sistemas criptográficos baseados em pairing.
Para compilar a biblioteca PBC é necessário primeiramente compilar a biblioteca
GMP. Como compilador C é utilizado a ferramenta gratuita DEV-C++, a qual é
instalada em “C:\Dev-Cpp\”. Durante a instalação do DEV-C++ o subdiretório
“C:\Dev-Cpp\bin” deve ser adicionado à variável de ambiente PATH.

Passos para a compilação da biblioteca GMP:
1. Faça o download da biblioteca GMP em http://gmplib.org/.
2. Descompacte o arquivo “.tar.gz” obtido no diretório “C:\C++\GMP” (não use
espaços nos nomes dos diretórios).
3. Após

descompactar

o

arquivo

verifique

a

existência

do

subdiretório

“C:\C++\GMP\gmp-4.3.1”. Este diretório deve conter vários arquivos e pastas.
4. Assumindo que o MinGW já está instalado (pois ele vem com o Dev-C++) é
necessário instalar o MSYS, para executar o script “configure” de compilação da
biblioteca GMP. Para instalar o MSYS seguir os passos abaixo:
a. Abra a página http://sourceforge.net/projects/mingw/
b. Clique no botão “view all files”.
c. Nas seções exibidas procure por “MSYS Base System” e clique na
mesma.
d. Selecione a última versão do MSYS disponível e faça download do arquivo
executável (MSYS-1.0.11.exe).
e. Execute o arquivo “MSYS-1.0.11.exe” obtido com as opções de instalação
padrão para realizar a instalação do MSYS.
f. Quando a instalação é finalizada é exibido um prompt de comando.
Confirme que o MinGW já está instalado pressionando “y” e <enter>. Em
seguida informe o diretório onde o Dev-C++ está instalado (C:\Dev-Cpp) e
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pressione <enter>.
5. Vá para o subdiretório “C:\Dev-Cpp\bin” e faça uma cópia do arquivo “mingw32make.exe”. Renomeie a cópia do arquivo para “make.exe”. Este procedimento é
necessário porque a instalação do MSYS remove o arquivo “make.exe”, fazendo
com que o Dev-C++ fique confuso quando vai realizar compilação usando um
makefile.
6. Abra um prompt do MSYS (Menu: Start)MinGW)MSYS)msys).
7. Vá para o diretório “C:\C++\GMP\gmp-4.3.1”.
8. Antes de iniciar a compilação é necessário corrigir alguns erros nos makefiles:
a. Antes de executar o comando “./configure” (passo 9), abra o arquivo
“C:\c++\GMP\GMP-4.3.1\mpn\Makeasm.am” e vá para a última linha do
mesmo. Localize o parâmetro --m4="$(M4)" no meio da linha e o substitua
por --m4=$(M4). As aspas duplas devem ser removidas do parâmetro.
b. Depois de executar o comando “./configure” (passo 9), edite os arquivos
“C:\c++\Includes\GMP\GMP-4.3.1\mpn\Makefile”
“C:\c++\Includes\GMP\GMP-4.3.1\tests\Makefile”

e
e

faça

a

mesma

substituição indicada acima, ou seja, na última linha dos arquivos substitua
--m4="$(M4)" por --m4=$(M4).
9. Execute o commando "./configure --prefix=/c/dev-cpp --enable-cxx". O sistema é
analisado e são gerados os makefiles necessários.
10. Uma vez que o comando acima tenha sido executado sem erros, digite “make” e
pressione <enter>. Neste momento o código é compilado gerando a biblioteca a
ser utilizada (arquivos .la).
11. Digite “make check” para se certificar que tudo foi executado sem erros.
12. Finalmente digite “make install” e pressione <enter>.
13. Por último certifique-se que as bibliotecas compiladas (arquivos *.a) foram
instaladas no Dev-C++ (C:\Dev-Cpp\lib). Caso não esteja, localize-as no diretório
“C:\c++\GMP\gmp-4.3.1\.libs” e copie para “C:\Dev-Cpp\lib.”
14. Para utilizar a biblioteca GMP compilada com o Dev-C++, a mesma deve ser
adicionada

a

cada

projeto

criado.

Vá

ao

menu

Project

Project
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Options Parameters

Linker, e clique em “Add Library or Object", e navegue

até a pasta "C:\Dev-Cpp\lib". Selecione o arquivo “libgmpxx.a" e clique em
"Open". Em seguida faça o mesmo processo e selecione o arquivo “libgmp.a". A
ordem dos arquivos selecionados é importante.
15. Se a compilação do código criado for feita com o compilador gcc através de linha
de comando o código deve ser compilado indicando também as bibliotecas
“libgmpxx.a" e “libgmp.a" , como por exemplo:

C:\ gcc -I c:/dev-cpp/include/ ibs_set.c sig.c bbs.c hash.c libpbc.a
libgmpxx.a libgmp.a -o ibs_set

Depois de compilada a biblioteca GMP deve ser compilada a biblioteca PBC:
1. Faça

o

download

da

biblioteca

PBC

no

sítio

http://crypto.stanford.edu/pbc/download.html.
2. Descompacte o arquivo “.tar.gz” obtido no diretório “C:\c++\PBC” (não use
espaços nos nomes dos diretórios).
3. Abra um prompt do MSYS (Menu: Start)MinGW)MSYS)msys).
4. Vá para o diretório “C:\c++\PBC\pbc-0.5.6”.
5. Digite o comando “./configure” para gerar os makefiles necessários.
6. Digite os comandos “make” e em seguida “make install” para finalizar a
compilação.
7. Por último certifique-se que a biblioteca compilada (arquivo libpbc.a) foi instalada
no Dev-C++ (C:\Dev-Cpp\lib). Caso não esteja copie o arquivo “libpbc.a” para
“C:\Dev-Cpp\lib.”
8. Para utilizar a biblioteca PBC compilada com o Dev-C++ a mesma deve ser
adicionada

a

cada

Options Parameters

projeto

criado.

Vá

ao

menu

Project

Project

Linker, e clique em “Add Library or Object", e navegue

até a pasta "C:\Dev-Cpp\lib". Selecione o arquivo “libpbc.a" e clique em "Open".
9. Se a compilação do código criado for feita com o compilador gcc através de linha
de comando, o código deve ser compilado indicando a biblioteca “libpbc.a", como
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o exemplo abaixo:

C:\ gcc -I c:/dev-cpp/include/ ibs_sign.c sig.c bbs.c hash.c libpbc.a
libgmpxx.a libgmp.a -o ibs_sign

