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RESUMO
O controle de acesso no perímetro das redes locais IEEE 802.3 é pouco
explorado, pois geralmente os estudos são dirigidos aos ambientes de rede sem fio
ou ao controle do perímetro externo da rede, onde são usados os equipamentos do
tipo firewall. Isto se dá pela preocupação com possíveis ameaças provenientes do
ambiente de Internet. Nas redes locais, embora existam vários controles disponíveis
para serem utilizados, eles não possuem um sistema de controle centralizado para
gerenciar as políticas e o seu modo de operação. Este trabalho propõe um sistema
de admissão segura às redes locais IEEE 802.3, baseado na arquitetura PolicyBased Admission Control definida na RFC 2753 e utiliza-se dos protocolos definidos
no padrão de controle de acesso IEEE 802.1x-2010, que fazem parte da arquitetura
Port-Based Network Access Control. O sistema apresentado ainda propõe uma
técnica de medição da reputação dos computadores da rede baseando-se em regras
de filtragem que monitoram os serviços utilizados pelos computadores na rede. O
sistema utiliza elementos facilmente encontrados nas redes locais e separa as
funções do sistema em dois módulos: gerência e admissão. O módulo de gerência é
um conjunto de softwares que executa a autenticação, a autorização e todo o
gerenciamento do sistema, incluindo políticas de segurança, configuração e
monitoramento. O módulo de admissão possui componentes internos que são
comandados pelo módulo de gerência na admissão e aplicação de políticas aos
computadores. O método de trabalho desta pesquisa inclui o desenvolvimento de
um experimento que avalia o comportamento do sistema de admissão segura,
denominado SAS, nas redes locais IEEE 802.3, com uso de comutadores atuando
como módulos de admissão do sistema proposto. Para verificar a interoperabilidade
do sistema, o experimento do trabalho cria um ambiente com comutadores de quatro
fabricantes diferentes, sendo gerenciados no sistema por um único módulo. Os
resultados obtidos demonstram que o sistema de admissão segura pode ser
implementado em redes de múltiplos fabricantes para aumentar a segurança no
controle de admissão das redes locais e destaca a análise da reputação dos
computadores como um elemento de contribuição deste trabalho.

Palavras-chave: Controle de acesso; admissão; interoperabilidade; autenticação
de computador; políticas de segurança.

ABSTRACT

Secure admission control system of computers for local area
network IEEE 802.3
The access control in the local area network wasn´t explored deeply. The
researches around this subject are oriented, usually, for wireless deployment or
firewall deployments. It happens, because the top security concern is related to
Internet users. In general, there are many technologies tools available to deploy a
control on local area network, but they don´t have a centralized management system
to command the operation and the deployment of the securities policies in the local
area network environment. This research has the objective the creation of a secure
admission control system with focus on local network IEEE 802.3, being based on
the Policy-Based Admission Control architecture, defined in RFC 2753, but also
using the protocols defined in the IEEE 802.1x-2010 standard, which is based on
Port-Based Network Access Control architecture. The system also includes a
reputation measurement for computers, based on management of their protocols
behavior through access control lists and filters. The system uses traditional and well
known network components, including the Ethernet switches, and it has two
modules: management module and admission module. The management module is
a group of software that accomplishes the authentication, authorization and the
management, while the admission module is an Ethernet switch with their internal
components, controlled by management module, and it is responsible to admit and
apply security policies for the computers. The method for this research includes the
development of an experiment to evaluate the secure admission system, called in
this document as SAS. To check the technical preposition, the experiment creates an
environment with four switches from four vendors, being managed by a unique
management module in the system. The extracted results from the experiment show
that the secure admission system may be deployed in the multi-vendor local area
network to increase the security on network admission control and they highlight that
the reputation analysis of computers in the system is a valuable contribution.

Keywords: Access control; admission; interoperability; computer authentication;
security policies.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso digital para os usuários em uma rede tem como sentinela os
comutadores de borda das redes de computadores. Estes elementos devem possuir
mecanismos de controle de acesso e autorização dos computadores e usuários que
ingressam nas redes, com o propósito de garantir a disponibilidade, bem como a
segurança na comunicação de dados e também, permitir o rastreamento dos
computadores que utilizam a rede.
A autenticação dos usuários realizada pelos sistemas operacionais não elimina
todos os riscos de segurança do acesso à rede, pois sem um controle de admissão
nos comutadores de borda das redes locais, computadores sem autorização podem
facilmente ingressar e comprometer a segurança, a confiabilidade e a disponibilidade
de todo o ambiente computacional.
Nas redes sem fio, nota-se que este controle de acesso é predominantemente
implementado devido à preocupação com os limites de alcance deste tipo de rede.
Contudo, não é comum este mesmo tipo de controle de acesso ser configurado nas
redes com fio, embora as preocupações com o acesso de pessoas não autorizadas
sejam parecidas. Um exemplo do perigo desta falta de controle pode ser encontrado
nas salas de reuniões e recepções das organizações, onde uma pessoa com um
computador não autorizado poderia conectar-se a um ponto da rede com fio e
comprometer a segurança do ambiente, seja pela propagação de uma ameaça
digital ou mesmo pela tentativa de exploração de alguma vulnerabilidade existente
no interior desta rede.
Do ponto de vista da segurança do perímetro da rede, o controle de acesso de
computadores também não elimina todos os riscos, pois uma máquina autorizada ao
ingressar na rede, se contaminada com alguma ameaça digital, poderia
comprometer a segurança das informações trocadas na rede, bem como a
disponibilidade de todo o ambiente. Outros softwares e equipamentos de segurança
podem diminuir as vulnerabilidades de segurança da rede, porém sem uma
integração destes produtos com os comutadores de rede, os computadores
infectados continuam ingressando e participando do ambiente computacional até
que o administrador da rede intervenha e desconecte-os. Este processo manual não
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é eficiente, já que a distância física e o número de computadores na rede podem ser
grandes.

1.1 Motivação

Para Kurmar (1995), a disponibilidade de uma rede local requer que o sistema
computacional funcione sem degradação de desempenho e forneça os recursos aos
usuários autorizados, quando necessário. Na prática os administradores de rede têm
muita dificuldade em assegurar a disponibilidade do ambiente computacional
durante uma anomalia de segurança, como por exemplo, a infecção por um vírus de
computador que se propaga para todas as estações da organização, consumindo a
largura de banda útil do ambiente.
A falta de um controle de acesso dos computadores que ingressam na rede com
fio contribui para o aumento desta dificuldade em garantir a disponibilidade do
ambiente computacional, pois mesmo que existam equipamentos na rede que
detectem a origem dos problemas, sem um rastreamento preciso e rápido, o
administrador pode levar um tempo longo para encontrar o computador
comprometido, causando sérios impactos à comunicação de dados.
Ressalta-se que as ferramentas existentes nos servidores autorizam os usuários
e computadores ao acesso às aplicações e softwares necessários, mas pouco
contribuem no controle do perímetro da rede, pois não estão integrados aos
comutadores de borda, os quais são os responsáveis pelo controle do ingresso e
acesso dos computadores a todo o ambiente computacional.
Segundo Tuglular (2008), as políticas de controle de acesso baseado nos
usuários devem ser aplicadas em todo o domínio da rede de forma automática. Esta
afirmação de Tuglular reflete a real necessidade das redes locais atualmente, pois a
mobilidade associada aos vários dispositivos de usuários requerem políticas de
controle de acesso diferenciadas em função do método de acesso e também em
função da localização do usuário. Como exemplo, podem-se citar políticas de
controle de acesso diferentes para um computador com acesso a rede com fio, onde
ele está em um perímetro de até 100m de um ponto seguro, versus este mesmo
computador com acesso sem fio, onde não é possível determinar exatamente sua
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localização. Neste exemplo, a política do computador quando conectado à rede sem
fio pode ser restritiva de forma a garantir que nenhuma informação confidencial seja
acessada por este computador neste meio, em função das pessoas que estão ao
redor deste computador fora do local conhecido, como exemplo, uma lanchonete.
Outro exemplo é o uso da telefonia IP nas redes locais, onde embora a
autenticação do usuário seja a mesma no computador e no telefone, estes
dispositivos requerem políticas de controle de acesso diferentes. No caso dos
telefones IP, a qualidade de serviço e a segregação do tráfego são importantes, o
que não é totalmente verdadeiro para o computador do mesmo usuário.
Otto (2006) aborda o tema de controle de acesso e autenticação dos usuários
apenas nas redes sem fio, empregando o protocolo Extensible Authentication
Protocol (EAP), definido no padrão IEEE 802.1x-2004. Embora o estudo de Tomas
Otto seja válido para as redes sem fio, implementações importantes à segurança das
redes foram inseridas na revisão do padrão IEEE 802.1x-2010, o qual aborda com
mais detalhes a segurança no controle de acesso e das comunicações de dados das
redes com fio. A revisão do padrão IEEE 802.1x-2010 incluiu conceitos importantes
para garantir a segurança do perímetro das redes locais, incluindo a arquitetura
definida no padrão IEEE 802.1ae-2006, que define a comunicação segura entre
computadores de uma rede local por meio da autenticação e validação dos
endereços físicos dos computadores, bem como, as definições de compatibilidade
com o padrão IEEE 802.1ar-2009, que define a autenticação entre dispositivos de
redes.
Qazi (2007) realiza um estudo comparativo entre os produtos de vários
fabricantes para o controle de acesso às redes. Estes produtos citados por Hasham
Ud-Din Qazi avaliam a conformidade de softwares e regras nos computadores para
a autorização de seu acesso à rede de computadores. Contudo, o estudo de Qazi
(2007) conclui que não existe uma padronização e nem tão pouco compatibilidade
entre as ferramentas analisadas.
As redes de computadores representam um ecossistema do mundo digital e a
criação de sistemas independentes para a implementação da segurança do
ambiente pode resultar em um tempo de administração longo, além de falhas críticas
ao modelo de segurança. Os impactos podem ser maiores se os comutadores de
borda da rede não estiverem integrados a estes sistemas independentes, pois estes
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equipamentos representam a primeira barreira de contenção e devem ser utilizados
para responder aos incidentes de segurança, seja localizando a origem do problema
ou mesmo evitando o acesso de um suspeito na rede.
A RFC 2753-2000 apresenta uma estrutura de um sistema de controle da
admissão baseado em políticas, como uma solução para a falta de compatibilidade
entre os múltiplos elementos e arquiteturas de uma rede. Contudo, tal sistema foi
pouco desenvolvido e explorado pelos fabricantes de equipamentos de rede local e
foram poucos os sistemas criados a partir da estrutura proposta por este padrão. A
RFC 4261-2005 define um modelo básico desenvolvido a partir da estrutura definida
na RFC 2753-2000, que se utiliza de um protocolo denominado Commom Open
Policy Service (COPS). Contudo, a aplicabilidade deste protocolo nas redes locais é
difícil devido a falta de suporte nos equipamentos e softwares que compõe este tipo
de rede.
Muñoz (2003) realiza um estudo profundo de um sistema de gerenciamento de
redes de computadores, baseado em políticas. O sistema tem como objetivo
melhorar a segurança das redes locais e centralizar o gerenciamento de todo o
ambiente por meio de políticas de controle de acesso à rede. Para Muñoz (2003), a
primeira decisão de aceitar ou negar a conexão de um computador na rede é
tomado pelo módulo de controle de admissão, o qual é responsável pelo processo
de identificação do dispositivo e autenticação do usuário.
Um sistema que integre políticas de controle de acesso e segurança em redes de
computadores, com compatibilidade com os comutadores e servidores de
autenticação existentes e de múltiplos fabricantes, em uma rede local com fio, é um
desafio aos administradores de rede. Tal sistema deve permitir a auditoria do
ingresso na rede, bem como, prover ferramentas aos administradores que o
permitam responder rapidamente aos incidentes de segurança que nela acontece.
Este sistema deve ser aberto e compatível com os servidores de autenticação e
comutadores de borda de uma rede com fio.

14

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo principal a preposição e a implementação de um
sistema de admissão segura (SAS) com interoperabilidade de múltiplos fabricantes
de comutadores, que controle o acesso dos computadores à rede local com fio,
baseada na família de padrões IEEE 802.3. Este trabalho também inclui como
objetivos secundários:
a) A análise da reputação dos computadores no processo de admissão da
rede local. A análise de reputação neste trabalho significa a medição
das violações das restrições impostas pelo sistema, resultando na
modificação da política de admissão do computador na rede;
b) Criação de políticas de admissão para os computadores da rede;
c) Localização dos computadores autorizados na rede local. Localização
neste trabalho significa mostrar a qual porta o computador está
conectado;
d) Análise de impacto do SAS no desempenho da rede com o sistema
implementado.

1.3 Escopo

O escopo deste trabalho inclui a definição do SAS, especificação dos módulos
que compõe o SAS e a criação de um ambiente de testes para coleta e análise dos
resultados obtidos.
O controle de acesso em redes sem fio não representa um desafio acadêmico e
a contribuição do SAS para este ambiente é muito pequena. Por esta razão, este
tipo de rede não está no escopo deste trabalho.
As redes metropolitanas e outros tipos de redes similares não estão no escopo,
pois o SAS é focado no acesso de computadores em redes locais.
O SAS também não inclui métodos de bilhetagem, por esta razão, as redes de
provedores de serviços, estão fora do escopo.
Também não está incluído no escopo deste trabalho o estudo de equipamentos
do tipo firewall, equipamentos para a detecção de intrusos, aplicação do SAS em
zonas desmilitarizadas da rede, servidores de aplicações, biometria, certificados
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digitais, cartórios digitais, criptografia e aplicativos de análise de vulnerabilidades na
rede.

1.4 Contribuições

As contribuições do trabalho são:
a) Definição de um sistema de controle de admissão em redes locais
compatível com múltiplos fabricantes de comutadores.
b) Definição de um sistema baseado na arquitetura definida na RFC 2753
que utilize os protocolos definidos no padrão IEEE 802.1x-2010.
c) Definição de um sistema que autentique e autorize computadores a utilizar
a rede local.
d) Uso de informações sobre a reputação dos computadores no controle da
admissão segura à rede.

1.5 Método de Trabalho

O método de trabalho desta pesquisa visa à aplicação do SAS em redes locais
com fio, objetivando a admissão segura de computadores. O método de trabalho
inclui as seguintes etapas:
a) Revisão bibliográfica para levantamento do referencial teórico.
b) Elaboração da proposta do SAS.
c) Exemplo de aplicação do SAS em um ambiente de rede.
d) Utilização de um ambiente experimental para avaliação do trabalho.
e) Realização de testes no ambiente experimental para registro de dados.
f) Coleta e análise dos resultados obtidos no ambiente de testes.
g) Obtenção de conclusões.

1.6 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma:
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Seção 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Nesta seção discute-se a situação atual
das pesquisas sobre o controle de acesso à redes de computadores, com ênfase
para as técnicas utilizadas nas redes com fio, e os principais trabalhos que servem
de base para a elaboração desta pesquisa.
Seção 3 – PROPOSTA DO TRABALHO: Nesta seção é apresentada a proposta
com detalhes do SAS e seu funcionamento. Também são descritos detalhes sobre o
funcionamento dos módulos do SAS, bem como os protocolos utilizados.
Seção 4 – DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO: Nesta seção está descrito
o experimento prático do trabalho, incluindo a explanação das funcionalidades de
cada componente do sistema.
Seção 5 – ENSAIOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS: Nesta seção
estão descritos os ensaios e a análise dos resultados práticos.
Seção 6 – CONCLUSÃO: Esta seção apresenta um resumo do trabalho,
considerações finais, contribuições e sugestões de trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nesta seção se discute os trabalhos relacionados e os principais conceitos sobre
o controle de acesso em redes de computadores, bem como alguns exemplos dos
esforços da comunidade científica para garantir a segurança nos ambientes
computacionais. O objetivo desta seção é avaliar conceitualmente alguns dos
componentes e técnicas usadas para implementar um controle de admissão segura
nas redes de computadores.
Nesta seção são abordados os protocolos RADIUS e EAPoL definidos no padrão
IEEE 802.1x-2010 que são parte integrante do SAS, a arquitetura PBAC para
criação de políticas definida na RFC 2753 que é a base do SAS, uma discussão dos
esforços da comunidade científica para o controle de acesso e um gerenciamento
unificado da rede, as políticas de controle de acesso, bem como as novas
implementações do padrão IEEE 802.1x-2010, incluindo MAC Security - MACSEC e
Device Identify - DEVID.

2.1 Protocolo EAPoL

O Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPoL) foi projetado para
autenticar computadores e usuários nas redes. O EAPoL é um protocolo da camada
de enlace da pilha TCP/IP e suporta muitos tipos de implementações.
Definido atualmente no padrão IEEE 802.1x-2010, ele surgiu em 2001 com o
objetivo de autenticar os usuários nas redes com fio e sem fio. Para Otto (2006), a
grande vantagem do EAPoL é sua flexibilidade em separar o protocolo de transporte
do protocolo de autenticação, durante a comunicação com os servidores Remote
Authentication Dial In User Service (RADIUS). Esta característica do protocolo
aumenta

a

segurança

do

ambiente

computacional,

pois

proíbe

qualquer

comunicação do computador que está tentando ingressar na rede local com outros
computadores da rede, durante a sessão de autenticação.
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2.1.1 Arquitetura do EAPoL

O EAPoL possui uma arquitetura simples e segura, constituída de um
autenticador, um servidor de autenticação e um suplicante. A figura 1 ilustra estes
componentes e o tipo de protocolo utilizado na comunicação entre eles (IEEE
802.1x, 2010).

Figura 1: Fluxo de autenticação EAPoL (IEEE 802.1x, 2010)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

O suplicante é um agente interno do sistema operacional do computador,
telefone ou qualquer outro dispositivo que suporte o EAPoL. Este agente utiliza as
credenciais do usuário ou computador para autenticar e interagir com o comutador.
O autenticador é um comutador de rede, roteador ou um ponto de acesso que
suporte gerenciar a sessão de autenticação entre o suplicante e o servidor de
autenticação. Neste trabalho o autenticador é um comutador.
O servidor de autenticação é uma aplicação Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS) com suporte ao protocolo EAPoL. O EAPoL é encapsulado em
um cabeçalho RADIUS durante a comunicação entre o autenticador e o servidor de
autenticação. O servidor de autenticação deve possuir uma base de contas de
usuários. Neste trabalho o servidor de autenticação é um servidor RADIUS que
atenda a RFC 2865.
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As portas Ethernet do comutador possuem duas conexões lógicas internas,
denominadas; porta controlada e não controlada, conforme ilustrado na figura 2. O
processo de autenticação do usuário inicia-se quando o comutador aprende um
endereço físico (MAC) na porta Ethernet. Neste momento o comutador encaminha
uma requisição via Ethernet multicast; cujo endereço em hexadecimal é 01-80-C200-00-03, para o computador que possui um suplicante EAPoL, requisitando suas
credenciais, que por sua vez responderá também por meio do mesmo endereço
Ethernet multicast os dados requeridos. Nesta fase do processo de autenticação, a
porta controlada ainda encontra-se desativada e a troca de informação passa pela
porta não controlada até o agente interno do comutador, responsável pela
comunicação com o servidor RADIUS.

Figura 2: Conexões lógicas da porta Ethernet do comutador (IEEE 802.1x, 2010)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

O EAPoL é o protocolo de autenticação do computador na rede. O EAPoL é
separado do restante da comunicação do computador, pois ele é interceptado pelo
comutador que suporte EAPoL. Toda a comunicação do EAPoL se dá por meio de
Ethernet multicast, sendo que os outros protocolos não são liberados até o final da
autenticação com sucesso, quando a porta controlada é acionada. O comutador
possui um agente interno responsável em estabelecer a comunicação com o
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servidor de autenticação, utilizando o protocolo User Datagram Protocol (UDP) e o
serviço RADIUS para encapsulamento das mensagens EAPoL.
Conforme citado por Otto (2006), este método é bastante seguro, pois além de
evitar que o suplicante tenha qualquer tipo de comunicação com outros
computadores da rede, antes da autenticação estar concluída com sucesso, ele
também centraliza todo o controle de acesso dos computadores no servidor RADIUS
que possui uma base de contas de usuários válidos na rede, cabendo aos
comutadores fechar ou manter aberta a porta controlada, em função da resposta
positiva ou negativa do servidor RADIUS, respectivamente.

2.1.2 Cabeçalho e Mensagens do EAPoL

É apresentada nesta seção as principais informações do cabeçalho e mensagens
do EAPoL, bem como os detalhes de cada mensagem. O cabeçalho EAPoL possui
somente 5 campos, conforme ilustrado na figura 3.

Figura 3: Cabeçalho EAPoL (IEEE 802.1x, 2010)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

Descrito no padrão IEEE 802.1x-2010, o cabeçalho carrega informações
referentes ao tipo do meio que está sendo utilizado, a versão do protocolo EAPoL, o
tipo de mensagem, o tamanho da mensagem e as informações críticas do processo
de autenticação.
As mensagens do EAPoL são definidas no campo packet type e as principais
são:
a) EAPoL-Start: Valor em hexadecimal igual a 01. Indica o início da
comunicação entre o autenticador e o suplicante;
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b) EAPoL-Logoff: Valor em hexadecimal igual a 02. Indica o término da
sessão de autenticação e pode ser enviada tanto pelo autenticador
como pelo suplicante;
c) EAPoL-Key: Valor em hexadecimal igual a 03. Indica a presença de
credenciais cifradas no pacote;
d) EAPOL-Encapsulated-ASF-Alert: Valor hexadecimal igual
Mensagem de alerta do protocolo no caso de falha ou erro;

a

04.

e) EAPoL-EAP: Múltiplos valores. Indica as operações e troca de dados
durante o processo de autenticação.
A comunicação entre o autenticador e o servidor de autenticação é feita por meio
de troca de mensagens RADIUS, onde as principais são: RADIUS Access-Request,
RADIUS Access-Accept, RADIUS Access-Reject e RADIUS Access-Challenge. A
figura 4 ilustra a troca de mensagens entre as três entidades que participam do
processo de autenticação EAPoL:

Figura 4: Mensagens EAPoL e RADIUS (IEEE 802.1x, 2010)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

2.1.3 Relação do EAPoL com o Controle de Admissão

O EAPoL é empregado nos sistemas de controle de acesso em redes, devido a
sua segurança e compatibilidade com os diversos sistemas operacionais e
servidores RADIUS disponíveis comercialmente. O EAPoL é o protocolo chave no

22

ingresso de computadores na rede e é um dos principais protocolos do SAS. O
EAPoL é um protocolo de controle que carrega as credenciais dos computadores e
permite a decisão de autorizar ou não autorizar o requisitante, dentro do processo de
controle de admissão.

2.2 Iniciativas para o Gerenciamento Unificado e Controle de Acesso

O Internet Engineering Task Force (IETF) criou um grupo de trabalho em 1996
para desenvolver um método aberto de gerenciamento de redes, baseado em
políticas de segurança e entrega personalizada de serviços aos computadores e
usuários. Este grupo criou neste mesmo ano um protocolo chamado Commom Open
Policy Service (COPS), baseado na estrutura definida na RFC 2753, para a
integração de aplicações e serviços em uma rede. O COPS foi aceito pelos
fabricantes de equipamentos de redes e foi definido o seu emprego na RFC 4261,
pois “ele é um protocolo simples de consulta e resposta, que utiliza o TCP como seu
protocolo de transporte” (CHODHURY, 2002, p.220). O COPS também permite
utilizar o IP Security Protocol (IPSEC) e o Transport Layer Security (TLS) para
assegurar a troca de informações seguras entre os dispositivos de conectividade e
os servidores de políticas.
Paralelamente ao desenvolvimento do COPS, em 1998 os fabricantes Microsoft e
Cisco Systems se juntaram para criar um modelo de gerenciamento centralizado
para as infraestruturas de rede, que permitisse a gerência unificada de seus
produtos, chamado Directory Enabled Networks (DEN). Esta iniciativa objetivava um
modelo de troca de informações e de esquema organizacional dos serviços
existentes na rede e atingiu com êxito o objetivo proposto neste mesmo ano. No
lugar de um gerenciamento individualizado dos equipamentos, por meio do DEN é
possível a administração de regras que controlam o acesso e os recursos da rede
por meio de um único ponto, ou seja, um servidor de políticas de uso da rede.
Em 1999 foi criada uma organização com o objetivo de promover a
interoperabilidade entre os fabricantes de hardware e software para o gerenciamento
de redes de computadores e Internet. Esta organização denominada Distributed
Management Task Force, Inc. (DMTF) possui um comitê que avalia as necessidades
de integração dos fabricantes que são membros de sua comunidade e desenvolvem
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produtos para redes. Dentro da lista de membros da DMTF estão as empresas
Broadcom, CA, Cisco, Dell, EMC, Fujitsu, HP, IBM, Microsoft, Sun Microsystems,
VMWARE, entre outras. A missão da DMTF é de reduzir os custos de integração,
gerenciamento e segurança dos produtos fornecidos ao mercado por cada uma das
companhias (DMTF, 2009).
Com o aumento da complexidade das redes locais, a DMTF criou um modelo de
interoperabilidade de dados do gerenciamento entre os sistemas que compõe uma
rede local, chamado Commom Information Model (CIM).
O CIM também é empregado nas redes locais para definir a comunicação entre
os comutadores e as bases de dados, incluindo os servidores das políticas de
segurança das organizações, criando a interoperabilidade necessária para o controle
de acesso de computadores (MUÑOZ, 2003). Com o emprego deste modelo, o
controle de acesso em redes locais deixa de ser uma tarefa apenas dos servidores,
pois dispositivos de conectividade passam a participar do processo, permitindo ou
negando o acesso à rede.
O protocolo COPS e o modelo CIM permitem a criação de uma arquitetura de
gerência centralizada dos recursos da rede.

2.2.1 Arquitetura PBAC, PBNAC e Protocolo COPS

A arquitetura Policy-Based Admission Control (PBAC) foi projetada com o
propósito de configurar dinamicamente os parâmetros de reserva de banda e
qualidade de serviço na rede, por meio dos vários elementos de rede e um servidor
de políticas que se utiliza tradicionalmente de uma base LDAP (RFC 2753, 2000). A
figura 5 ilustra a arquitetura do PBAC.
Os dois componentes principais da arquitetura do PBAC são o PEP e o PDP. O
PEP é um equipamento de rede e o PDP é uma entidade remota com a função de
um servidor de políticas.
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Figura 5: Arquitetura PBAC (RFC 2753,2000)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

O PDP é usado tradicionalmente em conjunto com uma estrutura LDAP de
informações, enquanto o PEP é tradicionalmente uma porta do comutador ou
roteador de rede. O PBAC não inclui nenhuma discussão ou sugestão sobre os
protocolos usados no sistema.
A arquitetura Port-Based Network Access Control (PBNAC) tem como principal
objetivo prover a autenticação, autorização e mecanismos de criptografia entre
elementos de redes (IEEE 802.1x, 2010). A arquitetura PBNAC é suportada por
múltiplos elementos que compõe as redes locais das organizações e por esta razão
torna sua aplicação mais simples. A figura 6 ilustra a arquitetura PBNAC (IEEE
802.1x, 2010).

Figura 6: Arquitetura PBNAC (IEEE 802.1x, 2010)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)
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No PBNAC, o Port Access Controller (PAC) tem como função gerenciar as
entidades lógicas da porta física do autenticador. O PAC possui uma porta
controlada que dá acesso ao computador à rede e também uma porta não
controlada que permite a comunicação do suplicante com o Port Acess Entity (PAE).
O PAE é o responsável pela consulta ao servidor de autenticação da rede, isolando
o tráfego de controle do tráfego de comunicação dos computadores que ingressam
na rede (IEEE 802.1, 2010).
O protocolo COPS é um protocolo simples de troca de informação entre um
servidor de políticas de uso da rede e os seus respectivos clientes. O COPS utiliza a
arquitetura definida na RFC 2753, denominada Policy-Based Access Control
(PBAC). A figura 7 ilustra os componentes básicos da arquitetura PBAC definida na
RFC 2753, utilizando o modelo básico do protocolo COPS (RFC 4261, 2005).

Figura 7: Ilustração do modelo básico do protocolo COPS (RFC 4261, 2005)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

O Policy Enforcement Point (PEP), localizado no equipamento de rede, é o
responsável por iniciar a conexão TCP com o Policy Decision Point (PDP) da rede
(RFC 4261, 2005). O PEP utiliza-se do protocolo TCP para transporte das
mensagens do protocolo COPS com instruções de configurações de rede
provenientes do PDP. O PEP também tem a capacidade de informar ao PDP,
estatísticas de desempenho e eventos.
No modelo do protocolo COPS, podem existir múltiplos PEP, porém o PDP deve
ser único, embora exista a opção de implementação de um Local Policy Decision
Point (LPDP) para contingência do PDP remoto.
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A grande vantagem do uso deste modelo com o protocolo COPS está no fato da
identificação automática dos objetos e atributos que devem ser configurados
automaticamente na rede para cada computador ingressante.

2.2.2 Modelo CIM

O CIM é formado por uma especificação e um esquema comum de
gerenciamento da informação e comunicação.
Para atingir um gerenciamento fim a fim, o CIM estabelece uma relação segura
entre os elementos, funcionando como um tradutor entre a aplicação e os
equipamentos de camadas inferiores da infraestrutura da rede, permitindo que a
aplicação entenda o que acontece no perímetro, gerenciando os recursos
adequados no momento da autenticação (GONCALVES, 1999, p.51).
Como citado anteriormente, este modelo foi criado pela Microsoft e pela Cisco
Systems em 1998 para possibilitar a interoperabilidade entre os produtos destes
fabricantes (GONCALVES, 1999, p.51), ou seja, definir a comunicação entre a
aplicação hospedada nos servidores e os equipamentos de conectividade da rede.
Este modelo foi batizado como DEN por estes fabricantes e logo depois de sua
criação foi transferido ao grupo DMTF (DMTF, 2009), que criou um novo esquema
para interoperabilidade entre outros fabricantes. Este esquema definido pelo CIM é
dividido em três partes:
a) Núcleo: um conjunto de classes, associações e propriedades que
proveem um vocabulário básico de comunicação entre os sistemas
gerenciados pelo esquema CIM. Este núcleo representa o ponto inicial
na análise e determinação de como o esquema pode ser estendido a
todos os componentes do sistema;
b) Modelo comum: um modelo independente da tecnologia ou da
implementação utilizada que permita que sistemas, aplicações, base
de dados e dispositivos de rede se comuniquem por meio das mesmas
premissas (GONCALVES, 1999);
c) Esquema de extensão: este é o componente que representa a
tecnologia utilizada no modelo comum, permitindo o acesso
estruturado dos objetos organizados em diretórios, isto é, define o

27

diretório de serviços que está armazenado em um servidor Microsoft ou
Linux (GONCALVES, 1999).
O esquema do CIM é a base da arquitetura DEN que deu origem aos modelos de
controle de acesso conhecidos atualmente.

2.2.3 Políticas de Controle de Acesso

Segundo Yuen (1997), uma política de controle de acesso pode ser dividida em
duas categorias: compulsória ou discricionária.
Na categoria de políticas de controle de acesso compulsória, os grupos de
usuários e objetos são divididos em classes. Nesta categoria, somente usuários em
classes iguais ou superiores podem acessar os objetos, garantindo a proteção do
acesso à informação (YUEN, 1997, p.11). Contudo, devido à simplicidade deste
modelo na restrição do acesso, não é levado em consideração uma possível
flexibilidade dos níveis de controle, isto é, a restrição do acesso não é alterada em
função do contexto que o usuário se encontra, como por exemplo, sua localização
dentro da rede.
Já na política de controle de acesso discricionária, a restrição é mais adaptável
ao contexto do usuário e permite uma personalização de recursos da rede por meio
de atributos (YUEN, 1997, p.12). Nesta categoria de controle de acesso, o
administrador pode flexibilizar o sistema de controle em função do contexto do
usuário, sem prejudicar a segurança do ambiente.
Outro ponto importante dentro de um sistema de controle de acesso é a gerência
do ambiente heterogêneo das redes, muitas vezes distribuídos e suscetíveis a
mudanças, pois um equipamento mal configurado pode comprometer toda a
segurança do sistema. Baseado nesta necessidade é necessário criar um nível de
gerenciamento de políticas que permita uma autoconfiguração dos dispositivos de
acesso de forma automática (TUGLULAR, 2008).
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2.2.4 Relação das Arquiteturas e Modelos com o Trabalho Proposto

O SAS é baseado nos padrões RFC 2753-2000 Policy-Based Admission Control
(PBAC), e IEEE 802.1x-2010 Port-Based Network Access Control (PBNAC), porém
ele implementa adaptações importantes ao funcionamento destes padrões, com o
objetivo de aumentar a segurança e a compatibilidade do sistema.
O modelo CIM e o protocolo COPS foram desenvolvidos para possibilitar a
compatibilidade entre diferentes elementos de uma rede, controlar o acesso e
gerenciar os recursos da rede. Contudo, os comutadores das redes locais,
tradicionais e notoriamente utilizados nas redes corporativas não suportam
diretamente as especificações destes modelos, o que dificulta a implementação de
um sistema de controle nas redes locais com fio, simplesmente baseado no CIM,
principalmente quando o objetivo é a compatibilidade entre múltiplos fabricantes.
Já os conceitos sobre as políticas de controle de acesso definidas por Yuen
(1997), são plenamente aplicáveis ao SAS e ao escopo deste trabalho.
Por estas razões, na proposta apresentada, o SAS aplica componentes similares
do modelo CIM, bem como a arquitetura definida na RFC 2753, para a criação de
políticas de acesso à rede local. Baseado nos protocolos EAPoL e RADIUS, além de
utilizar um servidor de autenticação para integração da base de dados ao invés do
Policy Server definido na RFC 4261, o SAS permite a compatibilidade com os
comutadores e servidores de autenticação tradicionais de uma rede local, permitindo
a criação de políticas que garantam o controle de acesso de comutadores ao mesmo
tempo em que suporta a automatização das configurações nos comutadores de
rede. O SAS emprega os conceitos e arquitetura similares ao CIM e ao protocolo
COPS, porém utiliza-se de protocolos tradicionais e encontrados facilmente nas
redes locais existentes.

2.3 Modelo de Controle de Acesso Baseado no Papel do Usuário em RBAC

A complexidade na administração da segurança da informação é um dos
principais problemas no gerenciamento de redes de grande porte. O controle de
acesso aos recursos e informações nestas organizações não é uma tarefa fácil e
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muitas vezes podem resultar em grandes perdas monetárias ou até mesmo de
credibilidade da empresa.
Proposto em 1992 por David Ferraiolo e Rick Kuhn (FERRAIOLO, 1992), o
modelo denominado Role-Based Access Control (RBAC) é utilizado na maioria dos
sistemas de controle de acesso a aplicações, pois reduz o custo de implementação,
adequando-se facilmente às organizações. Em 2000, ele foi incorporado em um
modelo unificado proposto pelo National Institute of Standards and Technology
(NIST) e finalmente em 2004 foi adotado como um padrão American National
Standards Institute (ANSI) e InterNational Committee for Information Technology
Standards (INCITS), denominado ANSI/INCITS 359-2004 (SANDHU, 2004).
Dentro de uma estrutura organizacional existem funções criadas para vários tipos
de tarefas e a permissão para executar certas operações é assinalada para cada
papel na rede. O modelo RBAC permite que um computador ou usuário herde um
determinado direito baseado em seu papel, não havendo a necessidade de assinalar
este direito para os usuários individualmente. Este modelo em grandes organizações
poupa esforços e permite um maior controle das permissões aos vários sistemas,
incluindo a facilidade de alterar os direitos e permissões automaticamente no
momento de alteração de seu papel.
Segundo FERRAIOLO (1992), o RBAC representa a nomeação e a descrição de
uma relação muitos para muitos, entre o individuo e os seus direitos sistêmicos. Na
figura 8 é ilustrada esta relação citada por Ferraiolo.

Figura 8: Relação múltipla entre indivíduo, papel e direitos (FERRAIOLO, 1992)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)
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Outro uso do RBAC está no suporte à integridade das informações, que está
diretamente conectada à forma de manuseio. Este é um requisito para que a
informação seja modificada apenas por um usuário autorizado. O RBAC permite que
sejam criadas regras de controle para a manipulação de informações importantes às
organizações, garantindo a segurança e integridade destas informações.
O modelo RBAC sofreu melhoramentos significativos ao longo dos anos e em
2004 a partir de uma proposta do NIST foi unificado em um modelo mais completo,
que incluía quatro níveis de implementações: RBAC tradicional, RBAC Hierárquico,
RBAC com implementações de restrições e RBAC simétrico (SANDHU, 2004).

2.3.1 Relação entre o RBAC e o Trabalho Proposto

Não é objetivo deste trabalho detalhar o modelo RBAC atual e suas respectivas
implementações, pois pouco se tem a acrescentar sobre a arquitetura RBAC.
Contudo, o RBAC pode ser empregado no SAS para a autenticação e autorização
dos computadores no sistema de admissão. O SAS também se aproveita do RBAC
para estender as políticas de controle de acesso para todo o perímetro da rede, por
meio dos comutadores.

2.4 Atributos do Servidor de Autenticação

Atributos são propriedades trocadas entre os servidores RADIUS e os seus
respectivos clientes, com o propósito de autenticar e autorizar uma entidade, um
dispositivo ou um cliente.

2.4.1 Atributos para a Autenticação com IEEE 802.1x-2010

A RFC 3580-2003 descreve os principais atributos e recomendações para o uso
da autenticação de usuários e computadores nas redes que implementam o modelo
de controle de acesso do padrão IEEE 802.1x-2010. Dentre os atributos
mencionados neste padrão, o principal grupo usado pelo SAS é o conjunto de
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atributos de tunelamento. Ele é um conjunto de atributos utilizados para configurar a
Virtual Local Area Network (VLAN) na porta do comutador de rede, com o propósito
de alterar o segmento de rede do computador que está se autenticando no SAS.
Nos comutadores de uma rede local, as regras de filtragem de protocolos podem
estar associadas a uma respectiva VLAN. Os atributos da RFC 2753 tem o papel de
configurar a VLAN associada a uma porta do comutador, quando nele está habilitada
a autenticação de computadores. Estes atributos funcionam como comandos de
aplicação de políticas a partir do PDP para o PEP de um sistema.
Os seguintes atributos são utilizados em uma rede local para que seja
configurada uma VLAN no comutador: tunnel-type, tunnel-medium-type e tunnelprivate-group-ID. O tunnel-type descreve o tipo de atributo. O tunnel-medium-type
define o meio de transmissão dos pacotes. O tunnel-private-group-ID indica o
identificador do número da VLAN, número este, expresso por 12 bits que pode
assumir os valores de 1 a 4096.
O SAS também é compatível com o dicionário de atributos presente nos
servidores RADIUS, desde que este tenha suporte à RFC 3580-2003. Os
comutadores tradicionalmente empregados nas redes locais suportam este grupo de
atributos, o que permite ao SAS ser operável e compatível com múltiplos fabricantes
de comutadores da rede.

2.4.2 Relação entre os Atributos e o Trabalho Proposto

Por meio do uso dos atributos RADIUS é possível automatizar no SAS o controle
da admissão à rede e as configurações dos comutadores. Os computadores
ingressantes na rede controlada pelo SAS podem receber configurações
personalizadas e ajustadas à necessidade de cada papel, uma vez que as políticas
de admissão também contém a VLAN dinâmica aplicada na porta durante o
processo de autenticação.
Esta técnica possibilita minimizar as ameaças da rede e permite um
monitoramento de cada computador autenticado e autorizado na rede local.
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Ressalta-se que o SAS tem como objetivo ser compatível com muitos dos
fornecedores de equipamentos para infraestrutura e aplicativos para as redes de
computadores. Por esta razão o SAS adota os atributos descritos na RFC 3580-2003
para a interação entre servidores e comutadores de rede.

2.5 MAC Security

Criado para aumentar a segurança na comunicação entre os computadores de
uma rede local, o padrão denominado Media Access Control (MAC) Security (IEEE
802.1ae, 2006) foi definido inicialmente para atuar em conjunto com a arquitetura e
protocolos do padrão IEEE 802.1x-2004 em redes com fio IEEE 802.3, não sendo
recomendada sua utilização em redes sem fio, pois o padrão IEEE 802.11i
especifica a segurança neste tipo de rede (IEEE 802.1ae, 2006).
São muitos os esforços da comunidade científica em aprimorar os mecanismos
de controle de acesso e segurança nas redes locais, devido à grande preocupação
com a confidencialidade e integridade dos dados que circulam na rede, bem como a
disponibilidade de todo o ambiente computacional. Com este objetivo, o Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) iniciou o desenvolvimento do padrão
IEEE 802.1af em 2006, com o objetivo de consolidar os protocolos dos padrões
IEEE 802.1x-2004 e o IEEE 802.1ae, aplicadas às redes locais. Contudo, como a
arquitetura e os protocolos do padrão IEEE 802.1x-2004 predominavam; passados
dezoito meses do início dos trabalhos para o desenvolvimento do IEEE 802.1af,
decidiu-se incorporar este padrão à revisão do padrão IEEE 802.1x-2004.
Em fevereiro de 2010, foi aprovado o padrão IEEE 802.1x-2010. Este novo
padrão é uma revisão completa da versão de 2004, pois ele incorpora uma nova
arquitetura, os elementos funcionais e os protocolos requeridos para o controle de
acesso a uma rede segura, incluindo e não se limitando à comunicação segura
descrita no padrão IEEE 802.1ae-2006.
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2.5.1 Visão Geral do MAC Security

O MAC security (MACsec) definido no padrão IEEE 802.1ae-2006 permite que
computadores e outros dispositivos conectados a uma rede local, mantenham
confidencialidade dos dados transmitidos e tomem medidas de segurança contra
quadros Ethernet transmitidos ou modificados por elementos não autorizados. O
MACsec possibilita a localização de qualquer fonte de comunicação em uma rede
local, o isolamento de ataques de negação de serviço, a associação entre máquinas
conhecidas

dentro

de

redes

compartilhadas,

comunicação

segura

entre

computadores autorizados e atenuação das vulnerabilidades da rede (IEEE 802.1ae2006).
O MACsec provê a segurança na comunicação quadro a quadro da rede local
sem inserir outros componentes ao ambiente. O MACsec define os seguintes
elementos na criação de um ambiente de comunicação segura:
a) MAC Security Entity (SecY): são as entidades que participam da comunicação
segura entre as máquinas dentro de uma associação de conectividade
(connectivity association - CA);
b) MAC Security Key Agreement Entity (KaY): é o processo de troca de chaves
que ocorre entre as SecY durante a autenticação e autorização das mesmas.
O IEEE 802.1ae-2006 não define a maneira de distribuição das chaves entre
as entidades SecY da rede;
c) Connectivity Association (CA): É o domínio de segurança criado na
autenticação entre as máquinas que participam da comunicação segura. O
processo KaY é o responsável por descobrir, autenticar e autorizar os
potenciais participantes de uma CA. Cada SecY pode participar apenas de
uma CA por vez;
d) Secure Channel (SC): um canal de comunicação seguro. O SC é unidirecional
na comunicação segura entre os computadores, permitindo ser ponto-a-ponto
ou ponto-multiponto.

O MACsec trabalha com um tipo de quadro Ethernet diferente do tradicional, para
garantir a comunicação segura entre os computadores que participam do domínio de
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segurança criado por ele. A figura 9 ilustra o quadro MACsec e os respectivos
campos de informação que este tipo de quadro carrega.

Figura 9: Quadro MACsec (IEEE 802.1ae, 2006)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

O SecTAG do quadro MACsec possui 16 octetos de tamanho, sendo 0x88E5 o
valor do tipo de quadro do MACsec, definido nos primeiros dois octetos. O campo
TAG Control Information (TCI) é composto de quatro bits e identifica a versão do
MACsec. O campo Association Number (AN) de quatro bits identifica o contexto dos
SC de comunicação. O campo Short Lenght (SL) de 8 bits indica o tamanho do
campo de dados cifrados. O campo Packet Number (PN) de 32 bits é a identificação
do quadro e o campo Secure Channel Identifier (SCI) de 64 bits é a indicação do SC,
quando estabelecido.
O campo denominado Integrity Check Value (ICV) no quadro do MACsec é o
responsável por possibilitar a integridade e autenticação de mensagens dos
endereços de origem e destino MAC, bem como a autenticidade do restante dos
campos.
O processo de negociação MACsec entre os computadores conectados à rede é
iniciado de forma automática. Contudo, participam da criação da CA somente os
computadores autorizados por meio do processo KaY entre os participantes. A
comunicação com os computadores que não participam do KaY adequado em uma
CA é estabelecida de maneira não segura.
Uma vez estabelecida a negociação da CA, os computadores iniciam os
respectivos SC para troca de informação segura no ambiente MACsec. É importante
ressaltar que as informações cifradas são decifradas apenas pelos computadores
que participam do CA e que é vedada a participação de um computador em mais de
uma CA simultânea.
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A figura 10 ilustra a comunicação de quatro computadores em uma rede, onde
apenas três deles participam da mesma CA. Nota-se que, neste caso, a
comunicação com o computador que não participa do CA não é assegurada pelo
MACsec. Ressalta-se o fato de que cada SecY cria o seu respectivo SC
unidirecional para envio das informações.

Figura 10: Autenticação e autorização MACsec (IEEE 802.1ae, 2006)
Fonte: Adaptação feita pelo autor (2011)

Os dados originais referentes aos outros protocolos do quadro ficam
armazenados no campo de dados cifrados e são acessíveis apenas pelas máquinas
que participam da CA MACsec, ou seja, dentro do canal seguro de comunicação
estabelecido entre os computadores.

2.5.2 Relação entre o MAC Security e o Trabalho Proposto

Com a incorporação do padrão do MACsec ao padrão IEEE 802.1x-2010, foram
estabelecidos mecanismos de distribuição das chaves KaY, o que simplificou muito a
implementação da arquitetura.
Contudo, a limitação dos equipamentos disponíveis para a realização do
experimento neste trabalho não permitiram a inclusão do MACsec no escopo do
SAS.
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2.6 Identificação e Autenticação de Dispositivos na Rede

Muitos são os problemas de auditoria do ingresso de equipamentos em uma rede
local de computadores. Entre os principais problemas está o controle de acesso de
outros dispositivos que não são computadores ou telefones. Pode-se citar a conexão
de um comutador não autorizado às portas de acesso da rede com fio como uma
vulnerabilidade do sistema de controle de acesso de computadores. Tal comutador
estranho ao ambiente estende o perímetro da rede local, distorcendo os limites
conhecidos da rede.
Em alguns sistemas de controle de acesso, a autenticação acontece apenas
para o primeiro elemento conectado à porta do comutador de borda. Isso representa
uma ameaça de segurança quando a rede não tem a capacidade de identificar
possíveis comutadores estranhos ao ambiente conectados a uma porta de acesso,
pois outros computadores podem herdar esta autenticação e se apoderarem de um
acesso à rede que não foi autorizado pelo sistema de controle. Outro problema
crítico neste exemplo é o fato dos computadores que estão fora da zona de
perímetro conhecido da rede, não possuírem registros de localização no servidor de
autenticação.
A figura 11 ilustra esta condição de vulnerabilidade dos sistemas que não
possuem capacidade de identificar mudanças no perímetro controlado da rede.
Nesta figura nota-se que a condição normal de funcionamento do sistema é um
único computador conectado a uma porta de rede no perímetro. Contudo, caso o
sistema não identifique a alteração do perímetro a partir da conexão de um novo
comutador à rede, outros computadores podem herdar o direito de acesso à porta
autenticada, sem passar pelo sistema de controle. Isso ocorre porque o primeiro
computador foi autenticado e a porta de acesso no perímetro controlado está aberta.
Este tipo de problema é considerado uma vulnerabilidade do sistema e pode
comprometer toda a segurança do ambiente computacional.
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Figura 11: Vulnerabilidade do sistema quando é conectado um comutador estranho
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

2.6.1 Secure Device Identity - DevID

Com o objetivo de aumentar a segurança da rede e reconhecer os dispositivos
que pertencem a ela, foi desenvolvido um padrão denominado Secure Device
Identity (DevID), definido no IEEE 802.1ar-2009 e incorporado ao padrão IEEE
802.1x-2010.
Primeiramente, é importante definir o que é um dispositivo da rede. Segundo o
padrão IEEE 802.1ar-2009, um dispositivo é uma entidade de rede local que procura
obter serviços a partir da rede ou prover serviços na rede.
O DevID foi projetado para ser compatível com a arquitetura e protocolos do
IEEE 802.1x-2010, facilitando a autenticação de dispositivos na rede que não
possuem mecanismos de uma autenticação similar aos dos computadores (IEEE
802.1ar, 2009). O DevID incorpora uma identificação única e global do dispositivo de
rede, provida pelo fabricante e sem possibilidade de ser alterada fora da fábrica.
Esta identificação é denominada Initial Device Identity (IDevID).
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A partir do IDevID, os administradores do sistema de controle da rede podem
criar identificadores locais para os dispositivos. Esta identificação é denominada
Locally Significant Device Identity (LDevID).
Cada LDevID é associado a apenas um dispositivo da rede e não pode ser
transferida, pois utiliza-se de uma chave secreta de criptografia. O LDevID pode ser
implementado sozinho na autenticação dos dispositivos, desde que seja desabilitado
o IDevID.
O padrão IEEE 802.1ar-2009 especifica o DevID, seu gerenciamento, a
criptografia utilizada no processo de autenticação e a compatibilidade com outros
controles de segurança, tais como, o IEEE 802.1x-2010.
Não é esperado que os computadores usem o DevID. De fato, o padrão foi
desenvolvido para ser usado na comunicação entre os comutadores ou entre os
roteadores que compõe a rede local, assegurando que somente dispositivos
autorizados participem do fornecimento de acesso à rede.
Outras técnicas menos seguras são implementadas no processo de controle e
autenticação de dispositivos na rede, este é o caso da autenticação baseada no
endereço MAC. Contudo, a facilidade de alteração do MAC, bem como a
comunicação não segura, torna este processo vulnerável e menos seguro.
A figura 12 ilustra a autenticação de um novo comutador inserido na rede local. O
novo comutador já suporta um IDevID do fabricante, pronto para uso e compatível
com o padrão IEEE 802.1ar-2009. Uma vez que o novo comutador é instalado iniciase a troca de mensagens do protocolo de autenticação EAPoL. O identificador
DevID é usado para que os dispositivos troquem mutuamente suas credenciais, de
maneira segura. O método de autenticação utiliza-se do mesmo servidor RADIUS
utilizado para o controle de acesso à rede, porém para a implementação do DevID
ele deve possuir as chaves do LDevID e ou IDevID para autorização dos dispositivos
conhecidos na rede.
O DevID mitiga as vulnerabilidades e riscos no controle de acesso á rede,
permitindo que os sistemas evitem mudanças na topologia da rede, e
consequentemente mudanças no perímetro controlado do ambiente.
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Figura 12: Ilustração da autenticação DevID para um novo comutador na rede
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

2.6.2 Relação entre DevID e o Trabalho Proposto

O DevID é recomendado nos sistemas de controle de acesso à rede local, pois
ele estende as capacidades de controle dos administradores para a manutenção da
topologia física da rede, evitando que mudanças não autorizadas invalidem o
ambiente de autenticação e controle de acesso.
Contudo, a implementação do DevID requer o uso de comutadores com circuitos
integrados dedicados a esta função. Atualmente, este tipo de suporte não é
encontrado nos comutadores tradicionais utilizados nos ambientes de rede local e
sua aplicação no SAS, limitaria consideravelmente o requisito de compatibilidade do
sistema proposto.
Por esta restrição, o SAS não inclui a implementação do DevID nos ambientes
propostos, e tão pouco aborda a autenticação de comutadores ou roteadores na
rede.
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3 PROPOSTA DO TRABALHO

Esta seção descreve o SAS, um sistema para controle da admissão segura de
computadores em redes locais IEEE 802.3, detalhes da arquitetura, os módulos que
o compõe, os protocolos utilizados na comunicação, o modo de funcionamento, as
interfaces e as limitações do sistema.

3.1 Visão Geral do SAS

O SAS é um sistema para controle da admissão segura de computadores em
redes locais IEEE 802.3, que possui uma arquitetura compatível com múltiplos
fabricantes de comutadores. O SAS também realiza a análise de reputação dos
computadores da rede para autorizar o ingresso deles.
A análise de reputação no SAS trata da medição do número de violações das
regras de filtragem dentro de cada política de admissão. Quando um computador
tenta utilizar um protocolo ou serviço restrito na política de admissão, o SAS registra
este evento como uma violação. A reputação do computador depende da
comparação entre o número de violações versus o limite estabelecido no sistema
proposto.
O SAS é composto por dois módulos: admissão e gerência. O módulo de
admissão tem a função de controlar o acesso de computadores à rede e é ele que
aplica as políticas de admissão. O módulo de gerência tem a função de receber as
requisições do módulo de admissão, validar os critérios de aceitação e gerenciar o
sistema. A figura 13 ilustra um diagrama em blocos do SAS.
O SAS é baseado nas arquiteturas Policy-Based Admission Control (PBAC) e
Port-Based Network Access Control (PBNAC). Similar ao modelo proposto na RFC
2753, que inclui os módulos denominados PDP e PEP, o SAS possui os módulos de
gerência e admissão respectivamente. As funções do SAS vão além da configuração
da qualidade de serviço descrita no padrão RFC 2753, pois o SAS suporta critérios
de aceitação que incluem a reputação da segurança do computador e o controle de
protocolos da rede local.
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Figura 13: Diagrama em Blocos do SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Outro aspecto que difere o SAS do modelo apresentado na RFC 2753 é o fato do
SAS utilizar o padrão IEEE 802.1x-2010 como um requisito técnico mínimo de
suporte aos elementos de rede que compõe o sistema de admissão. O uso deste
padrão garante a compatibilidade do SAS com múltiplos fabricantes de
equipamentos de rede, pois o sistema faz uso de protocolos padronizados na
indústria, tanto na comunicação interna dos módulos, como na comunicação das
interfaces do sistema.
Segundo a definição no dicionário Aurélio, admissão é o ato de admitir e admitir
significa aceitar ou reconhecer como bom e legitimo.
Na arquitetura do SAS, o controle da admissão segura significa controlar o
ingresso de computadores bons e legítimos na rede. Ele utiliza três critérios de
aceitação: sucesso na autenticação do computador ou usuário, boa reputação de
segurança e existência de uma política de admissão.
A autenticação do computador no SAS é controlada pelo módulo de gerência,
que tem a função de validar se as credenciais do computador ingressante na rede
são válidas ou não. Caso as credenciais não sejam válidas, o módulo de gerência
envia um comando de rejeição ao módulo de admissão, que mantém por sua vez, o
computador sem acesso à rede. Caso as credenciais sejam válidas, o módulo de
gerência passa a verificar a base de reputação e, em seguida, a política de
admissão do computador.

42

A reputação de segurança, monitorada no SAS, é feita por meio da contagem de
tentativas de violação das regras de filtragem de protocolos, definidas na política de
admissão do computador. O administrador do sistema define qual é o limite máximo
de violações para a admissão de um computador na rede, e caso este limite seja
atingido, o módulo de gerência informa ao módulo de admissão que o computador
não atende aos requisitos de aceitação, negando o seu acesso à rede. O
administrador do sistema pode intervir na reputação dos computadores, reiniciando
os contadores de violações. Como exemplo do monitoramento da reputação de um
computador no SAS, podemos supor que um computador de uma pessoa da área de
vendas de uma organização possui regras de bloqueio na sua política de admissão
do protocolo file transfer protocol (FTP), portas UDP 20 e 21 e, mesmo assim, ele
executa três tentativas de baixar um vídeo da Internet utilizando este protocolo. Sua
reputação piorará a medida que os contadores de tentativas de violação
aumentarem. Caso o administrador tenha estabelecido um limite de duas violações
para a política de admissão deste computador, e o computador tenha atingido este
limite, seu acesso será negado na próxima tentativa de ingresso na rede, mesmo
que suas credenciais sejam válidas.

Figura 14: Modelo RBAC usado pelo SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A política de admissão do SAS realiza o relacionamento das credenciais do
computador com o papel do usuário ou o papel do dispositivo, o qual define um
conjunto de regras de uso da rede, incluindo os protocolos autorizados na
comunicação. A figura 14 ilustra a associação da credencial do computador, com um
perfil e com as regras de controle dos protocolos e serviços da rede, seguindo o
modelo estabelecido pelo RBAC (FERRAIOLO, 1992).
O SAS define como autorização do computador o controle de acesso à rede
baseada nos três critérios estabelecidos pelo sistema de admissão: sucesso na
autenticação do computador ou usuário, boa reputação de segurança e existência
de uma política de admissão. Por esta razão, o SAS não pode ser categorizado
como uma ferramenta de autenticação de computadores na rede, somente. A figura
15 ilustra que somente quando os três critérios de admissão são verdadeiros para o
SAS, ele admite o computador na rede local, ou seja, ele admite a comunicação de
dados do computador.

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

NÃO ADMITIDO

**ADMITIDO**

Sucesso na Autenticação

Não

Sim

Não

SIm

Não

Sim

Não

Sim

Boa Reputação

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Existência de Política de Admissão

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Figura 15: Admissão de computadores no SAS e seus critérios
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

As principais características e funcionalidades do SAS são:
a) Interoperabilidade

com

múltiplos

fabricantes

de

equipamentos

tradicionais de rede, incluindo comutadores de rede e servidores de
autenticação;
b) Admissão segura de computadores nas redes locais por meio de um
processo de autorização baseado nos seguintes critérios de aceitação:
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sucesso na autenticação do computador ou usuário, boa reputação de
segurança e existência de uma política de admissão;
c) Gerenciamento e controle centralizado do acesso à rede local de
computadores;
d) Aderência à arquitetura da RFC 2753;
e) Aderência às especificações do padrão IEEE 802.1x-2010.

3.2 Arquitetura do SAS

A figura 16 ilustra a arquitetura do SAS e suas interfaces entre os módulos.

Figura 16: Arquitetura do SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)
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Como citado anteriormente, o SAS é baseado no padrão RFC 2753-2000 que
define a estrutura Policy-Based Admission Control (PBAC) e o padrão IEEE 802.1x2010 que define a estrutura Port-Based Network Access Control (PBNAC). Contudo,
o SAS implementa adaptações importantes ao funcionamento destes padrões, com
o objetivo de aumentar a segurança e a compatibilidade do sistema.
Embora os acrônimos PBAC e PBNAC sejam muito parecidos, eles possuem
funções bem diferentes, pois enquanto o PBAC é uma arquitetura de políticas de
admissão na rede armazenadas em um único repositório, o PBNAC vincula o
controle de acesso às portas dos elementos de rede. Embora pareça sutil a
diferença entre as arquiteturas, o resultado sistêmico é bem diferente.
O SAS inclui módulos adicionais que estendem as funcionalidades das
arquiteturas PBAC e PBNAC. Este é o caso dos módulos ligados à função de
reputação do sistema. Nas arquiteturas de referência estes módulos não são
especificados. Por esta razão, a arquitetura do SAS forma um sistema de admissão
segura de computadores mais abrangente para a rede local Ethernet.

3.2.1 Módulo de Gerência do SAS

O módulo de gerência do SAS é único no sistema, sendo responsável por todo
seu gerenciamento. O módulo de gerência possui seis submódulos e utiliza sete
bases de dados.
O módulo de gerência monitora todo o funcionamento do SAS de maneira
centralizada, permitindo ajustes em todo o sistema rapidamente. Os componentes
do módulo de gerência do SAS podem estar instalados todos em um único servidor
ou em múltiplos servidores.
O módulo de gerência não está em série com a comunicação dos computadores
da rede, e a geração de tráfego na comunicação entre os módulos do SAS é
insignificante em redes Ethernet de 100 Mbps ou superior, ou seja, o módulo de
gerência não interfere no desempenho da rede local. Embora o SAS permita que se
crie uma rede de gerenciamento exclusiva, é recomendado que a comunicação entre
os módulos de admissão e o módulo de gerência compartilhe a própria infraestrutura

46

de produção, já que alguns módulos de admissão podem estar localizados em sítios
diferentes da organização.
No caso de falha do módulo de gerência, o SAS não admite o ingresso de
nenhum computador, porém aqueles que já estiverem autorizados continuam
funcionando perfeitamente, até que sua conexão com a rede seja interrompida por
alguma razão ou o computador envie uma mensagem de término da sessão de
autenticação.

3.2.1.1 Bases de Dados do Módulo de Gerência

Todas as bases do módulo de gerência do SAS são de modelo tabular,
permitindo o uso de tabelas ou planilhas eletrônicas.
O módulo de gerência possui uma base de políticas de admissão. Cada política
de admissão do SAS contém um conjunto de regras de filtragem de pacotes que
controlam a comunicação dos computadores. Estas regras de filtragem podem ser
baseadas em portas TCP, portas UDP, endereços IP e endereços MAC.
A base de associação denominada perfil-PA guarda o relacionamento entre o
papel designado ao computador na base LDAP externa ao sistema e a política de
admissão aplicada ao computador por meio do módulo de admissão. Esta base é a
referência do submódulo de decisão para associação da política de admissão
correta aos computadores ingressantes.
A base de comutadores armazena o endereço IP e o nome do fabricante dos
comutadores de borda que pertencem ao SAS.
A base de eventos armazena todas as informações provenientes dos
componentes do sistema. Esta base é consultada pelo submódulo de monitoramento
do sistema e também é a responsável por armazenar todas as violações da política
de admissão executadas por um computador da rede. Tais violações são utilizadas
na geração da reputação dos computadores. O módulo de admissão alimenta a
base de eventos utilizando-se do protocolo syslog para enviar as informações.
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No módulo de gerência SAS, a base do servidor DHCP da rede é utilizada para a
associação do IP e do MAC do computador após seu ingresso na rede. Tal
informação é utilizada para o rastreamento do computador no sistema.
A base de reputação contém o IP, o MAC e o número de violações dos
computadores. Esta base fornece informações para o submódulo de decisão, para a
admissão de um computador.
O SAS também usa uma base de credenciais externa ao sistema. Esta base
contém as credenciais, atributos e perfis das contas de computadores e usuários na
rede. O SAS utiliza-se das bases LDAP existentes nos ambientes computacionais e
não necessita de uma base dedicada para o seu funcionamento. Os computadores
devem possuir uma conta com credenciais válidas nesta base para sua admissão no
SAS. Não está no escopo deste trabalho a discussão do projeto ou especificação
das bases LDAP.

3.2.1.2 Submódulos do Módulo de Gerência

O submódulo de configuração disponibiliza funcionalidades de configuração ao
administrador do sistema. Por meio deste submódulo, o administrador cria e
gerencia a base de políticas de admissão do SAS e a base de associação entre o
perfil do computador que ingressa com a sua respectiva política de admissão. O
administrador também cadastra no sistema todos os comutadores que participam do
SAS por meio deste módulo, criando a zona de perímetro conhecida pelo SAS.
Qualquer comutador não cadastrado no SAS é considerado fora da zona conhecida.
O submódulo de adaptação das configurações é o responsável por aplicar as
políticas de admissão nos comutadores de diferentes fabricantes. Ele interpreta as
políticas configuradas no submódulo de configuração e correlaciona com as
informações do tipo de fabricante da base de comutadores, possibilitando que a
política de admissão seja configurada via SSH em todos os comutadores que
participam do SAS, mesmo sendo de fabricantes diferentes. É responsabilidade
deste módulo, também, garantir que as mesmas políticas de admissão estejam
aplicadas a todos os módulos de admissão.
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O submódulo de monitoramento é o responsável por reunir as informações da
reputação dos computadores, da base de eventos e também do estado atual de
cada módulo de admissão do SAS. Ele apresenta estas informações ao monitor do
sistema para visibilidade e gerenciamento. A comunicação entre este submódulo e o
módulo de admissão utiliza os protocolos SNMP e SSH.
O submódulo reputação é responsável por relacionar o IP, MAC, credenciais e
violações de cada computador que ingressa na rede, alimentando a base de
reputação que, por sua vez, fornece um dos critérios de admissão ao submódulo de
decisão.
O submódulo de decisão (PDP) é o responsável pelo tratamento das requisições
entre o módulo de gerência e o módulo de admissão. Ele utiliza o protocolo RADIUS
para esta comunicação. Este submódulo também consulta a base de credenciais
externa ao sistema, utilizando o protocolo LDAP. A principal função deste submódulo
é o relacionamento dos critérios de autenticação, reputação e política de admissão
de cada requisição proveniente do módulo de admissão. Este submódulo ainda
envia uma mensagem ao agente remoto de controle, no módulo de admissão,
autorizando ou não a admissão do computador, bem como a seleção da política de
admissão correta a ser aplicada ao computador, no caso de uma autorização
positiva.
O submódulo de decisão também alimenta a base de eventos com as
informações trocadas entre o módulo de gerência e o módulo de admissão.
O submódulo relógio é o responsável por sincronizar os relógios de todos os
componentes do SAS, incluindo e não se limitando a todos os módulos de admissão
e dos servidores que compõe o SAS.

3.2.1.3 Interfaces e Protocolos do Módulo de Gerência

O módulo de gerência do SAS possui três interfaces externas ao sistema, sendo
uma de interação com uma base de credenciais externa LDAP e outras duas
interfaces de interação humana, utilizadas para a configuração e monitoramento do
sistema.
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O SAS possui uma interface de comunicação LDAP, que utiliza o protocolo
LDAP, para consultar as contas e papéis dos computadores ingressantes no
sistema, permitindo que esta base externa esteja localizada em qualquer ponto da
rede.
O módulo de gerência do SAS ainda possui outras cinco interfaces internas para
a comunicação com os módulos de admissão. Estas interfaces utilizam os protocolos
padrões SSH, RADIUS, NTP, Syslog e SNMP nas interações entre os módulos.
O protocolo SSH é utilizado na interface de configuração, proveniente do
submódulo de adaptação das configurações. Esta interface atua na configuração da
base de políticas nos módulos de admissão.
O protocolo RADIUS é utilizado na interface interna de comunicação entre o
submódulo de decisão e o agente remoto de controle do módulo de admissão.
O serviço RADIUS do submódulo de decisão deve suportar o padrão IEEE
802.1x-2010 e também a RFC 3580-2003, padrão que define exemplos de
aplicações do serviço RADIUS, pois como as requisições enviadas pelos módulos de
admissão possuem encapsuladas informações coletadas por meio do protocolo
EAPoL, caso o serviço de RADIUS não suporte estes padrões, todo o processo de
autenticação fica comprometido.
O serviço RADIUS é muito crítico para o SAS, pois ele está ligado diretamente ao
controle da admissão dos computadores. Este serviço é parte do submódulo de
decisão, sendo sua função o encaminhamento de todos os atributos até o módulo de
admissão. Estes atributos autorizam ou rejeitam a admissão dos computadores e
informa a qual política de admissão cada computador deve estar associado.
A figura 17 ilustra a comunicação RADIUS na interface entre o módulo de
gerência e o módulo de admissão.
A interface de eventos utiliza o protocolo Syslog, para se comunicar com o
módulo de admissão. O módulo de admissão envia informações à base de eventos
do módulo de gerência por meio desta interface. As principais informações enviadas
pelo módulo de admissão são: mensagens de violação da política de admissão,
mudança de estado das portas físicas do módulo de admissão e configurações
executadas pelo módulo de gerência.

50

Figura 17: Interação RADIUS entre o Módulo de Admissão e Gerência
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O submódulo relógio utiliza-se do protocolo Network Time Protocol – NTP para
sincronismo dos relógios do sistema. Este sincronismo é muito importante para
manter as informações da base de eventos acuradas e sincronizadas.
O módulo de gerência possui ainda uma interface que utiliza os protocolos SNMP
e SSH para o monitoramento do módulo de admissão. As principais informações de
monitoramento são: processamento do módulo de admissão, localização de
computadores e visualização das políticas de admissão aplicadas.

3.2.2 Módulo de Admissão

O módulo de admissão do SAS é responsável pelo controle de acesso e
associação das políticas de admissão aos computadores da rede. Cada módulo de
admissão é um comutador da rede.
O SAS suporta múltiplos módulos de admissão e a limitação da quantidade
destes módulos está associada à capacidade de processamento do módulo de
gerência, ou seja, a limitação está ligada diretamente ao número de requisições por
minuto.
Este módulo não possui autonomia no processo de admissão de computadores,
isto é, não opera sozinho, dependendo diretamente das informações enviadas pelo
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módulo de gerência. É também o módulo de gerência que garante as configurações
das mesmas políticas de admissão em todos os módulos de admissão da rede.
No caso de falha na comunicação com o módulo de gerência, o módulo de
admissão não aceita novas requisições de acesso de computadores, porém mantém
todos os computadores admitidos funcionando.

3.2.2.1 Base de Dados do Módulo de Admissão

Cada módulo de admissão possui apenas uma base de políticas de admissão, a
qual é uma réplica da base de políticas do módulo de gerência. Para o perfeito
funcionamento do SAS é altamente recomendado que estas bases estejam
sincronizadas. Tais diferenças podem resultar na aplicação de filtros de protocolos
errados na admissão dos computadores.

3.2.2.2 Submódulos do Módulo de Admissão

O módulo de admissão do SAS possui três submódulos. O principal é o agente
remoto de controle, pois ele é o responsável pelo recebimento das requisições
EAPoL dos computadores, sendo tarefa dele encaminhá-las até o módulo de
gerência. O agente remoto de controle encapsula as mensagens do protocolo
EAPoL em um cabeçalho RADIUS antes de encaminhá-las para o módulo de
gerência. Cabe também ao agente remoto de controle interpretar os comandos
enviados pelo módulo de gerência para permitir ou negar a admissão do
computador, aplicar as políticas de admissão, enviar os eventos e interagir com o
submódulo de monitoramento do módulo de gerência.
O submódulo PEP Autenticação é o responsável por gerenciar as portas
controladas e não controladas associadas às portas físicas dos módulos de
admissão. Este submódulo é comandado pelo agente remoto de controle. Cada
submódulo PEP está associado apenas a uma porta física do comutador. Dentro do
módulo de admissão existem múltiplos submódulos PEP, dependendo do número de
portas de acesso de cada comutador.
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O submódulo aplicador da política de admissão é um seletor lógico que associa a
política de admissão ao fluxo da comunicação de cada computador, atuando em
série o PEP da porta.

3.2.2.3 Interfaces Lógicas e Protocolos do Módulo de Admissão

O módulo de admissão possui cinco interfaces de interação com o módulo de
gerência. Estas interfaces utilizam os protocolos padrões SSH, NTP, RADIUS,
Syslog e SNMP nas interações entre os módulos.
O protocolo SSH é utilizado na interface de configuração. O protocolo NTP é
necessário para sincronismo do relógio. O protocolo RADIUS é utilizado na interface
interna de comunicação entre o módulo de gerência e o agente remoto de controle
do módulo de admissão. A interface de eventos suporta o protocolo Syslog que é
utilizado pelo módulo de admissão no envio de informações à base de eventos do
módulo de gerência. Entre as principais informações enviadas pelo módulo de
admissão por meio desta interface interna estão: mensagens de violação da política
de admissão, mudança de estado das portas físicas do módulo de admissão e
configurações executadas pelo módulo de gerência.
O módulo de admissão também possui uma interface que utiliza os protocolos
SNMP e SSH para interação de monitoramento com o módulo de gerência. As
principais informações de monitoramento são: processamento do módulo de
admissão, localização de computadores e visualização das políticas de admissão.

3.2.2.4 Interfaces Físicas do Módulo de Admissão

O módulo de admissão possui duas interfaces físicas. A interface de
comunicação com os computadores são as portas de acesso. Estas portas utilizam o
protocolo EAPoL (IEEE 802.1x, 2010) na comunicação com os computadores
mesmo antes de sua admissão, ou seja, esta interface mantém uma comunicação
utilizando apenas este protocolo com os computadores e bloqueia todos os outros
protocolos até a finalização do processo de admissão do sistema.
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Os computadores conectados a esta interface possuem agentes denominados de
suplicantes. Este método é bastante seguro, pois além de evitar que o suplicante
tenha qualquer tipo de comunicação com outros computadores da rede, antes da
autenticação estar concluída com sucesso, ele separa a comunicação de controle da
comunicação normal da rede (OTTO, 2006).
A outra interface física é a porta de comunicação com os serviços de rede, ou
seja, a porta que conecta o comutador ao restante da rede. Esta interface não
possui computadores de usuários conectados e também não trafega o protocolo
EAPoL.

3.2.2.5 Requisitos para os Comutadores do SAS

Os módulos de admissão do SAS são os comutadores da rede. Os comutadores
compatíveis com o SAS devem possuir as seguintes características técnicas:
a) Devem suportar o protocolo EAPoL (IEEE 802.1x, 2010);
b) Devem possuir portas Ethernet;
c) Devem suportar a criação de filtros de protocolos das camadas de
enlace, de rede e transporte da pilha TCP/IP;
d) Suportar o gerenciamento SNMP;
e) Suportar os protocolos de sincronismo de tempo (NTP ou SNTP).
Os comutadores do SAS necessitam do protocolo de comunicação EAPoL (IEEE
802,.1x, 2010) para a comunicação com os computadores na rede. Conforme
apresentado por Thomas Otto (Otto, 2006), toda a comunicação EAPoL entre o
autenticador e o suplicante acontece por meio da porta não controlada do Port
Access Entity (PAE). No SAS a PAE está denominada como sendo o agente remoto
de controle e o PAC sendo o Policy Enforcement Point (PEP). A figura 18 ilustra o
módulo de admissão e as funções do comutador utilizadas pelo SAS.
O PEP de autenticação mantém uma porta aberta, não controlada, com o agente
remoto de controle. Enquanto não recebe uma resposta do módulo de gerência, o
comutador mantém a chave virtual do PEP de autenticação aberta, evitando que o
computador se comunique com o restante da rede.
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Figura 18: Módulo de Admissão (comutadores) SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Ressalta-se que o EAPoL é um protocolo de camada de enlace que utiliza o
endereço de multicast Ethernet 0x0180c2000003 (hexadecimal) para estabelecer a
comunicação entre o PAE e o suplicante durante o processo de autenticação. Isso
garante que a comunicação entre PAE e o computador aconteça mesmo sem um
endereço IP associado ao computador.
Quando o módulo de gerência do sistema envia uma resposta positiva ao agente
remoto de controle; baseado nos critérios de autenticação, reputação e política de
admissão; o comutador fecha a chave virtual do PEP de autenticação, porém a
comunicação com o restante da rede ainda não é possível, até a seleção da política
de admissão. A seleção é feita baseada nos atributos recebidos do módulo de
gerência do SAS (RFC 3580, 2003).
As credenciais, bem como as bases de informações críticas, não são
armazenadas nos comutadores. Isto significa que se um comutador for
comprometido, o invasor apenas terá informações sobre filtros de protocolos.
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3.3 Detalhamento do Funcionamento do SAS

Para exemplificar o funcionamento do SAS foi elaborado um cenário fictício,
apresentado na figura 19. A topologia da rede de uma organização que possui três
comutadores, dois computadores e três servidores.

Figura 19: Topologia fictícia de uma rede com SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Os comutadores A e B são os comutadores de borda da rede, pois possuem
computadores de usuários diretamente conectados a eles. Cada comutador possui 4
portas Ethernet, porém 3 portas são consideradas portas de acesso aos
computadores e uma está sendo utilizada como uplink para o comutador C,
localizado no núcleo da rede. Os comutadores A e B representam dois módulos de
admissão do SAS, neste exemplo.
Os comutadores A e B não são do mesmo fabricante, representando a utilização
do SAS em ambientes de interoperabilidade.
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O comutador C não é um comutador de borda e ele agrega os três servidores da
rede. O primeiro servidor possui a base LDAP de autenticação com todas as contas
da organização e seus respectivos atributos. O segundo servidor consiste do módulo
de gerência do SAS e seus respectivos componentes. O terceiro servidor possui os
serviços da rede, tal como, transferência de arquivos via FTP, páginas WEB via
HTTP e serviço de mensagens via Telnet.
A topologia ainda apresenta dois computadores conectados à rede, sendo um
computador do departamento de vendas e outro do departamento de engenharia.
Estes computadores do cenário possuem sistemas operacionais Windows e Linux,
ambos com suporte aos suplicantes IEEE 802.1x.

3.3.1 Configuração do SAS

Por meio do submódulo de configuração do módulo de gerência o administrador
cadastra os dois comutadores de borda, cria as políticas de admissão do SAS e
relaciona estas aos perfis LDAP. O cadastro dos comutadores de borda inclui os
endereços IP, o nome e o fabricante de cada equipamento.
Neste exemplo, o SAS possui duas políticas de admissão: Vendas e Engenharia.
A política “Vendas” está associada ao perfil das contas dos computadores de vendas
e possui dois filtros de protocolo que bloqueiam os serviços FTP e Telnet. A política
“Engenharia” está associada ao perfil das contas dos computadores de engenharia e
possui um filtro de protocolo que bloqueia o serviço de rede HTTP.
Ainda utilizando o submódulo de configuração, o administrador estabelece o
limite da reputação de cada computador igual a cinco violações para cada filtro
criado.
Por meio do submódulo de adaptação de configurações, o administrador aplica
as políticas de admissão nos módulos de admissão do sistema, que neste caso são
os comutadores A e B. O submódulo de adaptação converte a base de políticas de
admissão nos comandos específicos de cada fabricante. É função também do
submódulo de adaptação habilitar automaticamente os eventos e a autenticação
IEEE 802.1x no módulo de admissão.
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Uma vez habilitado o SAS na rede local, os computadores devem estar com os
agentes EAPoL também habilitados para o seu correto funcionamento na rede (IEEE
802.1x, 2010).
Neste exemplo, considera-se que a base LDAP está plenamente configurada
com as contas dos computadores e usuários da rede.

3.3.2 Operação do SAS

Uma vez habilitado o SAS nos comutadores e também habilitado o agente
EAPoL nos computadores, o processo de admissão inicia-se automaticamente a
partir da conexão de um computador em uma porta de acesso do sistema.
Neste exemplo, o computador de vendas é o primeiro a se conectar na porta 1 do
comutador A. Neste momento o módulo de admissão comunica-se com o
computador de vendas por meio do protocolo EAPoL, requerendo as credenciais do
computador.
As credenciais do computador de vendas são enviadas pelo agente remoto até o
módulo de gerência, servidor SAS na rede, utilizando-se o protocolo RADIUS. O
submódulo de decisão consulta a base de credenciais, servidor base LDAP,
utilizando o protocolo LDAP. A base responde positivamente as credenciais
enviadas, informando em seus atributos de resposta ao módulo de gerência que o
perfil das credenciais consultadas refere-se a vendas.
O submódulo de decisão então consulta a base de associação perfil-PA e
seleciona a política de admissão. Finalmente o submódulo de decisão consulta a
base de reputação e verifica que a reputação do computador de vendas está dentro
dos limites aceitáveis do sistema.
Com os três critérios de aceitação validados; autenticação, reputação e política
de admissão; o submódulo de decisão encaminha ao módulo de admissão uma
mensagem positiva de admissão do computador, informando também que a política
que deve ser associada a este computador é a de vendas. Este submódulo ainda
informa à base de eventos as informações da autorização bem sucedidas, a porta
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que o computador de vendas está conectado e sua respectiva associação à política
de admissão.
O agente remoto de controle do módulo de admissão fecha a chave virtual PEP
Autenticação e seleciona a política vendas por meio do aplicador política de
admissão.
Somente a partir deste momento, o computador de vendas recebe um endereço
IP do servidor DHCP da rede, também instalado no servidor SAS. O servidor DHCP
informa ao submódulo de reputação do módulo de gerência, o IP e o MAC associado
ao computador de vendas.
O computador de vendas tem acesso a todos os serviços da rede, com exceção
dos serviços FTP e Telnet.
O computador da engenharia passa pelo mesmo processo de admissão segura
do SAS e obtém a autorização de admissão na rede com a política engenharia. O
computador da engenharia tem acesso a todos os serviços de rede, com exceção do
serviço HTTP.

3.3.3 Violação das Políticas de Admissão do SAS

O usuário do computador de vendas durante sua operação normal resolve
realizar um download de um arquivo do servidor da rede, utilizando o protocolo FTP.
O usuário executa seis tentativas de download, porém não tem sucesso em
nenhuma devido aos filtros dos protocolos FTP estarem ativados na sua porta do
comutador.
As tentativas são registradas pelo agente remoto de controle e enviadas ao
módulo de gerência por meio do protocolo syslog imediatamente após a violação
das regras. O submódulo reputação lê as violações da base de eventos do módulo
de gerência e incrementa o número de violações deste filtro para 6, piorando a
reputação do computador de vendas.
O computador de vendas não percebe estas alterações no SAS e continua
trabalhando normalmente até desligar seu computador ou trocar de porta do
comutador, quando a sessão de autenticação se encerra.

59

A partir desta mudança, o processo de admissão segura é iniciado novamente
para o computador vendas, porém desta vez, o submódulo de decisão do módulo de
gerência verifica que a reputação do computador de vendas está acima dos limites
estabelecidos no SAS e nega a solicitação de admissão do computador, informando
ao agente remoto de controle que mantenha a chave virtual PEP Autenticação
aberta, enviando as informações de negação à base de eventos do sistema.
O agente interno de controle, por sua vez, obedece aos comandos do módulo de
gerência e envia uma mensagem de rejeição diretamente ao computador de vendas,
utilizando o protocolo EAPoL. O sistema operacional, por meio de seu suplicante
IEEE 802.1x, informa que o adaptador de rede não foi admitido.
Caso o computador de vendas tente se conectar a qualquer porta de acesso da
zona de perímetro conhecida do SAS, ele obterá a mesma mensagem de rejeição
até que o administrador modifique sua reputação no módulo de gerência.

3.3.4 Monitoramento do SAS

O submodulo de monitoramento do SAS pode consultar as admissões bem
sucedidas, a negação de acesso, a reputação dos computadores, os eventos do
sistema e também a localização dos computadores.
No exemplo de má reputação do computador de vendas, o monitor do SAS pode
informar ao administrador a não admissão do computador e sua respectiva razão
técnica de não conformidade. O monitor ainda pode rastrear em qual porta de qual
módulo de admissão o computador está ou esteve conectado.
Tais informações podem ser utilizadas na geração de relatórios de segurança do
sistema.
Neste caso o administrador do SAS pode alterar a reputação do computador de
vendas por meio da interface de configuração e permitir que o computador de
vendas ingresse novamente na rede.
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3.3.5 Análise de Possíveis Falhas

A topologia do cenário proposto pode apresentar uma falha na porta 4 do
comutador C, porta onde está conectado o servidor SAS.
Neste cenário de falha, os computadores que já estejam admitidos no SAS
continuam funcionando normalmente. Contudo, novas requisições de entrada na
rede não são respondidas, e os computadores não admitidos permanecem sem
comunicação. Isso acontece, pois o agente remoto de controle não consegue
comunicar-se com o módulo de gerência, neste exemplo de falha.
Esta situação só é normalizada com a correção da falha na porta 4 do comutador
C, restaurando o funcionamento do módulo de gerência do sistema e suas
respectivas interfaces.
No caso da falha em um módulo de admissão, apenas os computadores
conectados a este módulo são afetados, não interferindo no funcionamento do
restante do sistema.

3.4 Limitações da Proposta do SAS

A proposta do SAS possui limitações técnicas, destacando-se as principais:
a) No caso de violação das políticas de admissão do SAS, a sessão do
computador autorizado não é interrompida imediatamente. O sistema
apenas negará a requisição de um novo processo de admissão;
b) O módulo de gerência é único no SAS e sua redundância depende de
outros softwares adicionais de contingência de servidores;
c) A política de admissão contém apenas filtros cadastrados
estaticamente e o sistema não possui mecanismos para criação
dinâmica destes filtros;
d) O SAS é aplicado apenas às redes Ethernet;
e) O SAS suporta apenas a admissão de computadores ou usuários que
possuam credencias na base LDAP da rede;
f) Quando implementado em múltiplos sítios, deve ser observada a
latência na comunicação entre o módulo de admissão e o módulo de
gerência;
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g) O SAS não suporta o protocolo COPS;
h) O SAS não suporta o Local Policy Decision Point (LPDP) da arquitetura
PBAC.

3.5 Conclusão da Seção

Nesta seção foi apresentada a arquitetura do SAS, os módulos que o compõe, os
protocolos utilizados na comunicação, o modo de funcionamento, as interfaces e as
limitações do sistema.
A proposta do SAS mostra-se viável devido à utilização de elementos e
protocolos tradicionais as redes locais, ou seja, o SAS possui a compatibilidade
adequada para as redes locais.
Pelo fato da arquitetura do SAS ser baseada em padrões, esta pode ser
adaptada em diferentes ambientes computacionais.
A arquitetura do SAS é baseada nas arquiteturas PBAC e PBNAC, porém
estende as funcionalidades delas.
Nota-se que a arquitetura do SAS permite a interoperabilidade de diferentes
comutadores no mesmo sistema.
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4 DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO

Esta seção relata a estrutura montada para o experimento de avaliação do SAS.
O objetivo da comprovação experimental é avaliar a viabilidade da proposta, testar a
interoperabilidade do SAS com comutadores de múltiplos fabricantes e avaliar a sua
arquitetura.

4.1 Objetivo do Experimento

Neste trabalho, o experimento tem como objetivo a criação de algumas funções
do SAS para a avaliação técnica e de viabilidade do sistema proposto SAS, bem
como obtenção de resultados que apontem suas restrições e limitações. Por tratarse de uma implementação do tipo prova de conceito, o experimento não tem como
escopo a criação de todas as funções e integrações dos componentes do SAS.
Os principais objetivos do experimento são:
a) Criação de um módulo de gerência baseado na arquitetura proposta
anteriormente;
b) Utilização de comutadores com a função de módulos de admissão;
c) Criação das políticas de admissão;
d) Analisar a interoperabilidade entre os componentes do SAS;
e) Análise da reputação dos computadores;
f) Análise do impacto do SAS no desempenho da rede;
g) Análise da eficácia do controle de admissão de computadores;
h) Análise de disponibilidade do SAS;
O experimento usa modelos diferentes de comutadores para realizar as funções
dos módulos de admissão, visando à comprovação da interoperabilidade do SAS
com múltiplos fabricantes. Ainda sobre o módulo de admissão, o experimento
executa as funções do agente remoto de controle, do PEP autenticação e também
da aplicação das políticas de admissão, além das tarefas de gerenciamento SSH,
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troca de informações RADIUS, sincronismo NTP e envio dos logs ao módulo de
gerência.
Sobre as funções do módulo de gerência, o experimento cria uma base de
comutadores, define uma base de políticas de admissão, executa a associação
perfil-PA, cria as funções do submódulo de decisão, coleta as informações do
sistema na base de eventos, destaca as informações necessárias para a criação da
reputação dos computadores e cria um servidor DHCP.
Sobre as interfaces do sistema, o experimento realiza toda a comunicação entre
o módulo de gerência e o módulo de admissão, mas o experimento não cria a
interface de configuração do SAS. Por esta razão, as configurações são feitas
manualmente por meio da manipulação das informações nos arquivos do módulo de
gerência. Destaca-se que o trabalho apresentado não visa a criação de um produto
final e sim um protótipo para avaliação do sistema proposto.
Sobre os computadores ingressantes na rede, o experimento adota um único
sistema operacional, pois o comportamento do SAS está diretamente ligado ao
funcionamento do suplicante IEEE 802.1x, independente do sistema operacional do
computador do usuário.

4.2 Componentes do Experimento

Os módulos de admissão no experimento são compostos por quatro
comutadores de fabricantes diferentes. O quadro 1 descreve as características de
cada comutador utilizado no experimento.
A escolha dos comutadores que compõem o módulo de admissão do
experimento foi baseada na disponibilidade dos equipamentos, porém eles atendem
ao principal objetivo do trabalho que é o de demonstrar a interoperabilidade do SAS
com comutadores de múltiplos fabricantes.
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Marca

Modelo

Descrição
Comutador de 24 portas 10/100/1000 Mbps com

HP

3500yl-24G POE

conector RJ45, gerenciamento SNMP versão 1, suporte ao
padrão IEEE 802.1x, compatibilidade com servidores
Syslog e suporte de ACLs.
Comutador de 12 portas 10/100 Mbps com conector

Cisco

2950-12T

RJ45, gerenciamento SNMP versão 1, suporte ao padrão
IEEE 802.1x, compatibilidade com servidores Syslog e
suporte de ACLs.
Comutador de 24 portas 10/100/1000 Mbps com

H3C/3Com

5120-24G EI

conector RJ45, gerenciamento SNMP versão 1, suporte ao
padrão IEEE 802.1x, compatibilidade com servidores
Syslog e suporte de ACLs.
Comutador de 24 portas 10/100 Mbps com conector

Enterasys

1H582-25

RJ45, gerenciamento SNMP versão 1, suporte ao padrão
IEEE 802.1x, compatibilidade com servidores Syslog e
suporte de ACLs.

Quadro 1: Quadro de comutadores do experimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

O módulo de gerência do experimento é um servidor virtual com o sistema
operacional Linux, cuja distribuição é o Ubuntu versão 11.04, instalado em um
computador. As características do computador que hospeda o módulo de gerência
estão descritas no quadro 2.
O módulo de gerência possui softwares e serviços que participam do
funcionamento do controle de admissão no SAS. No experimento, o software
FreeRadius versão 2.1.9 é o responsável pela autenticação e gerência das
credenciais de autenticação, por meio de uma base de contas de usuários criadas
no próprio software. No experimento, a base de contas de usuários não é LDAP,
pois se utiliza uma base de atributos dos usuários integrada ao software FreeRadius.
Dentro da arquitetura do SAS, o FreeRadius realiza a função do submódulo de
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decisão, da base de comutadores, da base de políticas de admissão e da base de
associação perfil-PA.

Característica

Descrição

Processador

Intel Core i5 M540 dual Core 2,53GHz

Memória RAM

8GB

Tipo de Barramento

64Bits

Interface de Rede

Intel 82577LM 10/100/1000 Mbps RJ45

Sistema Operacional

Windows 7 64 bits Enterprise

Quadro 2: Quadro de especificação do servidor
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

No experimento, o software Log Viewer versão 2.31.1 instalado no servidor que
contém o módulo de gerência do SAS é o responsável por coletar e armazenar todas
as mensagens do módulo de gerência e módulos de admissão do sistema proposto.
No experimento, este software realiza a função da base de eventos. Ele é utilizado
para demonstrar a reputação dos computadores e análise de tempo entre os
eventos do sistema.
No experimento, o software DHCP Server versão 3.1.3 é o responsável pela
entrega de endereços IP dinâmicos aos computadores admitidos, e ele também
executa a função de correlação entre o endereço MAC e o endereço IP destes
computadores. Estas informações são usadas para o rastreamento e correlação de
cada computador ingressante na rede do experimento, com sua respectiva
reputação. Dentro da arquitetura do SAS, este software realiza a função do servidor
DHCP.
No experimento, o software SSH versão 2.3 é o responsável pela configuração e
integração entre o módulo de gerência e o módulo de admissão. As funções do
submódulo de configuração e do submódulo de adaptação das configurações são
executadas de maneira manual no experimento.
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No experimento, o software NTPD version 4 é o responsável pelo sincronismo
dos relógios no SAS e dentro da arquitetura é denominado como submódulo relógio.
Este software tem a função de sincronizar o horário dos múltiplos eventos recebidos
pelos comutadores e também pelo servidor SAS.
O software Servidor SAS versão 5.01 é um programa desenvolvido em perl, pelo
autor, e realiza a monitoração das informações geradas no módulo de gerência do
SAS. Este programa executa a função do submódulo de monitoramento contida na
arquitetura do SAS. O código fonte adaptado do programa Servidor SAS encontra-se
no apêndice 1 deste trabalho.
Computadores com o sistema operacional Windows 7 64 bits realizam a função
de usuários da rede local, no experimento. Nestes computadores estão habilitados o
suplicante IEEE 802.1x e o método de autenticação escolhido é o PEAPMSCHAPv2, sem integração com as credenciais de domínio da máquina. Neste
método de autenticação é possível que o usuário entre com as credenciais de
autenticação manualmente a cada ciclo de admissão no sistema. Estes
computadores possuem as características descritas no quadro 3.

Característica

Descrição

Processador

Intel Core Duo T9600 dual Core 2,80GHz

Memória RAM

4GB

Tipo de Barramento

64Bits

Interface de Rede

Broadcom NetLink 10/100/1000 Mbps RJ45

Sistema Operacional

Windows 7 64 bits Enterprise

Quadro 3: Quadro de especificação do computador do usuário
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Para a comunicação com alguns serviços de rede e acesso à Internet,
necessários para o sincronismo do submódulo relógio, o experimento utiliza o
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roteador DLINK DI-524, o qual está conectado a um cable modem Motorola
SBV5120.
Ressalta-se que o experimento é apenas uma prova de conceito para algumas
funções importantes do SAS e este não abrange todas as funcionalidades do
sistema proposto no trabalho.

4.3 Apresentação do Ambiente de Testes

A topologia do experimento está ilustrada na figura 20 para a execução dos
ensaios de avaliação da proposta do trabalho.

Figura 20: Topologia física do experimento SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

A figura 21 ilustra a topologia lógica do ambiente de testes, incluindo os
endereços de rede e VLANs configuradas no ambiente. As configurações dos
equipamentos encontram-se detalhadas no apêndice 3 .
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Figura 21:Topologia lógica do experimento SAS
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

No experimento foram definidas três políticas de admissão, as quais possuem
filtros de protocolos e uma VLAN associada. A figura 22 ilustra as três políticas de
admissão com a VLAN associada e os filtros de protocolos ativados em cada uma.
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Figura 22: Três políticas de admissão (PA) configuradas no Experimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Para o experimento foram definidos três perfis de contas de usuários que estão
associadas às suas respectivas políticas de admissão. A figura 23 ilustra os usuários
e senhas, com suas respectivas associações às políticas de admissão.

Figura 23: Relacionamento entre as contas de perfis e políticas de admissão.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

4.4 Premissas do Ambiente de Testes

Para a realização do experimento foram definidas algumas premissas técnicas do
ambiente:
a) Apenas as portas 1, 2 e 3 de cada comutador devem ter a autenticação
EAPoL habilitada;
b) O endereço IP estático definido para o servidor SAS deve ser o
10.9.100.100/24;
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c) Utilização de alocação dinâmica de endereço IP para o computador
Windows 7;
d) O endereço IP definido para gerência do comutador HP 3500yl-24G
POE deve ser o 10.9.13.1/24;
e) O endereço IP definido para gerência do comutador Cisco 2950-12T
deve ser o 10.9.12.2/24;
f) O endereço IP definido para gerência do comutador H3C/3Com 512024 EI deve ser o 10.9.11.2/24;
g) O endereço IP definido para gerência do comutador Enterasys 1H58225 deve ser o 10.9.10.2/24;
h) Os escopos do servidor DHCP devem ser criados baseando-se na
topologia lógica da figura 21, sendo o intervalo dos últimos octetos para
os computadores de 200 a 210;
i) O domínio criado para o módulo de gerência deve ser o sas.org;
j) A criação das configurações deve ser realizada manualmente,
simulando a função do submódulo de configuração e submódulo de
adaptação das configurações;
k) As VLAN 2, 3 e 4 devem ser criadas em cada módulo de admissão;
l) Todos os componentes do experimento devem enviar as informações
para o servidor syslog criado no módulo de gerência, dentro do
servidor SAS;
m) A última porta com conector RJ45 do comutador deve ser a porta
denominada de uplink para comunicação com os outros comutadores
da rede, com exceção para o comutador HP que também executa a
função de um concentrador no experimento.
Na fase de preparação do ambiente de testes deve ser assegurada total
conectividade entre todos os elementos da rede, antes da habilitação do controle de
admissão segura.
As configurações e as versões de software dos equipamentos do experimento
encontram-se detalhadas no apêndice 3 deste trabalho.
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5 ENSAIOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção são apresentados os ensaios realizados e a análise dos resultados
obtidos no experimento. A escolha dos ensaios está diretamente ligada aos objetivos
deste trabalho.

5.1 Ensaio de Criação das Políticas de Admissão

Como ilustrado anteriormente na figura 22 e 23, no experimento foram criadas
três políticas de admissão no SAS e associadas a um perfil de conta.
No experimento, a criação de tais políticas foi feita manualmente por meio da
configuração via SSH nos comutadores que são os módulos de admissão do
sistema. A sintaxe dos filtros de cada fabricante dos comutadores é diferente, por
sua vez é função do módulo de adaptação das configurações compatibilizar os
comandos para a aplicação dos filtros, corretamente, em cada comutador. Neste
experimento, as aplicações dos filtros são feitas manualmente. A figura 24 ilustra as
diferenças de sintaxe do filtro para bloqueio do serviço Telnet nos diferentes
comutadores do experimento.

Figura 24: Diferenças das sintaxes dos filtros das políticas em cada comutador
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)
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A política de admissão do experimento não é composta apenas dos filtros de
controle dos protocolos, mas também da associação destes filtros a uma VLAN,
conforme ilustrado na figura 22.
Uma vez configurados os módulos de admissão com os filtros e estes, por sua
vez, associados às suas respectivas VLANs, criou-se a base de associação entre
perfil da conta e a respectiva política de admissão. No experimento, isso foi feito no
aplicativo FreeRadius por meio do arquivo denominado users. A figura 25 ilustra a
configuração do arquivo users que realizou a associação perfil e política de
admissão criada no experimento.

#Conta admin do perfil administrador associada a política de admissão 1
#referente a VLAN 2
admin
Cleartext-Password := "admin"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '2'
#Conta vendas do perfil vendas associada a política de admissão 2
#referente a VLAN 3
vendas
Cleartext-Password := "vendas"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '3'
#Conta financeiro do perfil administrador associada a política de
#admissão 3 referente a VLAN 4
financeiro
Cleartext-Password := "financeiro"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '4'

Figura 25: Associação Perfil – Política de Admissão do experimento
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Como citado anteriormente, a base de atributos das contas de usuários está
integrada ao software FreeRadius, neste experimento.
O programa de monitoramento do SAS, detalhado no apêndice 1, mostra de
maneira mais amigável, as políticas de admissão criadas e suas respectivas
associações.
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5.2 Ensaio de Interoperabilidade do SAS

Para o ensaio de avaliação da compatibilidade e interoperabilidade do SAS com
os múltiplos comutadores que compõe os módulos de admissão do sistema, o
experimento utilizou-se da topologia ilustrada na figura 20.
Para garantia de que os eventos coletados estivessem sincronizados, averiguouse o sincronismo entre o submódulo relógio e os relógios de todos os comutadores,
antes do início dos testes.
Previamente, foi configurado no sistema operacional do computador dos
usuários, o agente suplicante com os parâmetros para autenticação de usuários e
não de computador, neste experimento.
No primeiro teste foi realizada a conexão do computador à porta 1 do comutador
HP, com autenticação do usuário admin. Por meio da base de eventos do sistema
acompanhou-se a admissão do computador e a associação da respectiva VLAN,
bem como a aquisição do endereço IP correto para o perfil. A figura 26 ilustra a
admissão deste usuário e sua aquisição do endereço IP.

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

5 20:05:10 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 0 via TLS tunnel)
5 20:05:10 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 1 cli 78-e7-d1-f2-46-a8)
5 20:05:12 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.23.200 from 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.23.1
5 20:05:12 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.9.23.200 to 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.23.1
5 20:05:12 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received Success for client 78e7d1-f246a8, finished authentication session.
5 20:05:12 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port: 1 MAC: 78e7d1-f246a8 RADIUS Attributes, vid: 2.
5 20:05:12 10.9.100.1 00076 ports: port 1 is now on-line

Figura 26: Admissão do usuário admin no módulo de admissão HP
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Notou-se que o sistema registra além da admissão com sucesso, a conta usada
pelo computador, o endereço MAC, a porta, a VLAN associada (referência à política
de admissão) e o IP adquirido pelo computador. De posse destas informações, o
administrador do SAS é capaz de localizar o computador e monitorar seu estado de
admissão.
O passo seguinte foi avaliar a eficácia da política de admissão 1 associada à
porta 1 do comutador HP. Para isso, realizou-se a transferência de um arquivo do
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servidor FTP para o computador, executou-se um teste de conectividade ping com o
servidor SAS, acessou-se uma página www na Internet e abriu-se uma sessão
Telnet com um outro comutador do experimento. Neste teste observou-se que todos
estes serviços estavam disponíveis, sem nenhuma restrição para o computador
admitido no comutador HP.
Com o objetivo de avaliar a eficácia da mesma política nos outros módulos de
admissão, removeu-se o computador do comutador HP e conectou-o à porta 1 do
comutador Cisco, onde se realizaram os mesmos testes acima descritos. O
resultado foi idêntico, ou seja, notou-se que o computador é admitido e a aplicação
da política de admissão 1 ocorreu com sucesso.
Repetiu-se o mesmo teste para os comutadores H3C/3Com e Enterasys, onde se
observou o mesmo comportamento.
Observou-se também que as informações das portas de cada comutador do
experimento, são apresentadas de maneira diferente na base de eventos. Esta
apresentação diferente sugere que o SAS deve possuir um esquema de correlação
entre as portas físicas dos comutadores e as informações apresentadas na base de
eventos. A figura 27 ilustra a diferença das informações apresentadas na base de
eventos de cada comutador.

Computador conectado a porta 1 do HP 3500-24yl
Jan 5 20:05:10 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 1 cli 78-e7-d1-f2-46-a8)

Computador conectado a porta 1 do Cisco 2950-12T
Jan 5 20:52:06 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 50001 cli 78-E7-D1-F2-46-A8)

Computador conectado a porta 1 do H3C/3Com 5120-24 EI
Jan 5 21:09:26 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 16781313 cli 78e7-d1f2-46a8)

Computador conectado a porta 1 do Enterasys 1H582-25
Jan 5 22:39:15 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 1 cli 78e7-d1f2-46a8)

Figura 27: Diferenças nas informações das portas dos comutadores
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Notou-se que enquanto os comutadores HP e Enterasys apresentam a porta 1
claramente nos eventos, os comutadores Cisco e H3C/3Com apresentam índices
diferentes correspondentes a porta 1. Embora sejam diferentes os índices
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apresentados nos eventos, no experimento comprovou-se de que eles são
sequenciais, ou seja, no Cisco a porta 1 equivale ao port 50001, a porta 2 equivale
ao port 50002, e assim sucessivamente.
No teste seguinte realizou-se a conexão do computador à porta 2 do comutador
HP, com o usuário vendas. Por meio da base de eventos do sistema acompanhouse a admissão do computador e a associação da respectiva VLAN, bem como
aquisição do endereço IP correto para o perfil. A figura 28 ilustra a admissão deste
usuário e sua aquisição do endereço IP.

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

6 07:03:14 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [vendas/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 0 via TLS tunnel)
6 07:03:14 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [vendas/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 2 cli 78-e7-d1-f2-46-a8)
6 07:03:15 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.33.200 from 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.23.1
6 07:03:15 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.9.33.200 to 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.23.1
6 07:03:15 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received Success for client 78e7d1-f246a8, finished authentication session.
6 07:03:15 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port: 1 MAC: 78e7d1-f246a8 RADIUS Attributes, vid: 3.
6 07:03:15 10.9.100.1 00076 ports: port 1 is now on-line

Figura 28: Admissão do usuário vendas no módulo de admissão HP
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Notou-se que o computador adquiriu um IP dinâmico de outro escopo e uma
política de admissão conectada a VLAN 3, ou seja, política de admissão 2 associada
ao perfil de vendas. Assim como na autenticação do usuário admin foi apresentada
as informações da conta usada pelo computador, o endereço MAC, a porta, a VLAN
associada (referência à política de admissão) e o IP adquirido pelo computador.
O próximo passo foi avaliar a eficácia da política de admissão 2, associada à
porta 2 do comutador HP. Notou-se a restrição do serviço de transferência de um
arquivo do servidor FTP para o computador e da abertura de uma sessão Telnet
com outro comutador do experimento. A figura 29 ilustra os eventos gerados pelo
módulo de admissão no momento da tentativa da transferência FTP e uso do Telnet.
Os serviços de teste de conectividade ping com o servidor SAS e de acesso à
página www na Internet funcionaram sem restrições, quando aplicada à política de
admissão 2.
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Jan 6 07:05:22 10.9.100.1 ACL: ACL mClistCtrl:01/06/12 07:05:22 List 101, seq#30 denied tcp 10.9.33.200(61100) -> 10.9.100.1(23) on
vlan 3, port 2, tunnel 0 (regra 30 = TELNET)
Jan 6 07:05:29 10.9.100.1 ACL: ACL mClistCtrl:01/06/12 07:05:29: Router ACL 101 seq#20 denied 4 packets (regra 20 = FTP_DATA)

Figura 29: Eventos gerados de FTP e Telnet na política de admissão 2
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Repetiu-se o mesmo teste para os comutadores Cisco, H3C/3Com e Enterasys,
conectando sempre o computador à porta 2 destes módulos de admissão e os
resultados obtidos foram similares, destacando-se apenas as diferenças das
sintaxes apresentadas nos eventos.
No teste seguinte, realizou-se a conexão do computador à porta 3 do comutador
HP, com o usuário financeiro. Por meio da base de eventos do sistema
acompanhou-se a admissão do computador e a associação da respectiva VLAN,
bem como aquisição do endereço IP correto para o perfil. A figura 30 ilustra a
admissão deste usuário e sua aquisição do endereço IP.
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

6 07:38:10 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [financeiro/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 0 via TLS tunnel)
6 07:38:10 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [financeiro/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 3 cli 78-e7-d1-f2-46-a8)
6 07:38:11 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.43.200 from 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.43.1
6 07:38:11 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.9.43.200 to 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7) via 10.9.43.1
6 07:38:11 10.9.100.1 1X: 1X m8021xCtrl:Port 1:received Success for client 78e7d1-f246a8, finished authentication session.
6 07:38:11 10.9.100.1 1X: 1X m8021xCtrl:Port 1:MAC: 78e7d1-f246a8 RADIUS Attributes, vid:4.
6 07:38:11 10.9.100.1 00076 ports: port 1 is now on-line

Figura 30: Admissão do usuário financeiro no módulo de admissão HP
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Notou-se que o computador adquiriu um IP dinâmico de outro escopo e uma
política de admissão contendo a VLAN 4, ou seja, a política de admissão 3
associada ao perfil financeiro. Assim como na autenticação do usuário vendas foram
apresentadas as informações da conta usada pelo computador, o endereço MAC, a
porta, a VLAN associada (referência à política de admissão) e o IP adquirido pelo
computador.
O próximo passo foi a avaliação da eficácia da política de admissão 3, associada
à porta 3 do comutador HP, notou-se a restrição do serviço ICMP para qualquer
endereço IP do experimento, a limitação de qualquer tipo de comunicação com o
módulo de gerência no endereço IP 10.9.100.100 e restrições no acesso as páginas
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www da Internet. Comprovou-se nos testes que a comunicação FTP com outros
servidores e a comunicação via Telnet não apresentaram restrições com esta
política. A figura 31 ilustra os eventos gerados pelo módulo de admissão neste teste.

Jan 6 07:44:23 10.9.100.1 ACL: ACL mClistCtrl:01/06/12 07:44:23: Router ACL 102 seq#30 denied 18 packets (regra 30 = HTTP)
Jan 6 07:44:29 10.9.100.1 ACL: ACL mClistCtrl:01/06/12 07:44:29 List 102, seq#20 denied tcp 10.9.43.200(61144) -> 10.9.100.100(21) on vlan 4, port 3,
tunnel 0 (regra 20 = IP 10.9.100.100)
Jan 6 07:48:03 10.9.100.1 ACL: ACL mClistCtrl:01/06/12 07:48:03 List 102, seq#10 denied icmp 10.9.43.200 -> 10.9.100.1 type 8 code 0, on vlan 4, port
3, tunnel 0 (regra 10 = ICMP)

Figura 31: Eventos gerados com as restrições da política de admissão 3
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Repetiu-se o mesmo teste para os comutadores Cisco, H3C/3Com e Enterasys,
conectando sempre o computador à porta 3 destes módulos de admissão e os
resultados obtidos foram similares, destacando-se apenas as diferenças das
sintaxes apresentadas nos eventos.
Notou-se que no ensaio de compatibilidade do SAS, as restrições de protocolos e
serviços impostas pelas políticas de admissão do sistema foram aplicadas ao
computador de teste da mesma maneira, independente do tipo ou fabricante do
comutador que compõe o módulo de admissão. Observou-se ainda que a
centralização de informações dos eventos do sistema relatou o real comportamento
do computador de teste, além de sua localização no SAS, com sincronismo de
relógio entre os vários eventos gerados.

5.3 Ensaio de Análise de Reputação

No experimento foi estabelecido um limite de violações para cada conta de
usuário do sistema, sendo que o usuário admin possuía um limite de 5 violações, o
usuário vendas um limite de 3 violações e o usuário financeiro um limite de 1
violação.
As violações do SAS foram definidas como qualquer tentativa de uso de
protocolo ou serviço que estivesse bloqueado na política de admissão. A
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constatação das violações do computador se deu por meio da leitura dos eventos
gerados no sistema, como os apresentados na figura 31.
No experimento, quando o computador atingiu o número de violações
estabelecidas para o perfil, a respectiva conta de usuário foi desabilitada, impedindo
a autenticação do usuário e restringindo a entrada do computador na rede em uma
próxima tentativa de admissão.
Um script de contagem dos eventos de violações foi utilizado para identificar as
violações que atingiram o limite imposto. Este script adiciona um comentário na linha
associada ao usuário cadastrado no arquivo users utilizado pelo FreeRadius do
módulo de gerência e reinicia o serviço de autenticação.
Devido ao fato do usuário admin não possuir bloqueios em sua política de
admissão, não foram realizados testes com esta conta.
No primeiro teste deste ensaio, autenticou-se o usuário vendas. Após o processo
de admissão ser concluído, iniciaram-se três tentativas de transferência de arquivo
via FTP e acesso Telnet a outro comutador e observaram-se eventos similares aos
apresentados na figura 29.
Quando o limite de três violações foi atingido, o script adicionou um comentário a
conta vendas do arquivo users, desabilitando esta conta do sistema. O serviço de
autenticação também foi reiniciado por meio dos comandos freeradius stop e
freeradius start. A figura 32 mostra o comentário do arquivo users após as três
tentativas de violações do usuário vendas.
Notou-se que o computador continuava operando na rede, mesmo depois de
desabilitada sua conta no módulo de gerência. Isso ocorreu devido ao fato da
checagem da reputação ser realizada somente no momento da autenticação.
Para validar o teste, o computador foi desconectado do comutador HP e
reconectado novamente, porém, mesmo que inseridas as credencias do usuário
vendas corretamente, o computador não foi admitido na rede, ou seja, o processo de
autenticação não foi executado com sucesso.
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#Conta admin do perfil administrador associada a política de admissão 1
#referente a VLAN 2
admin
Cleartext-Password := "admin"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '2'
#Conta vendas do perfil vendas associada a política de admissão 2
#referente a VLAN 3
#vendas
Cleartext-Password := "vendas"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '3'
#Conta financeiro do perfil administrador associada a política de
#admissão 3 referente a VLAN 4
financeiro
Cleartext-Password := "financeiro"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = '4'

Figura 32: Usuário vendas desabilitado no arquivo users do Freeradius
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Retirou-se o comentário da conta vendas do arquivo users, manualmente, e
reiniciou-se o serviço freeradius. Após este procedimento notou-se que o
computador foi admitido novamente. Este processo no experimento equivale ao
reinício da reputação do usuário vendas.
Realizou-se o mesmo teste novamente com o usuário vendas, porém
configurando os parâmetros no comutador para repetir a autenticação IEEE 802.1x a
cada 30 segundos. Neste caso o comutador repetiu o processo de autenticação a
cada 30 segundos, enviando as mesmas requisições de credenciais do processo de
admissão inicial.
Com a autenticação IEEE 802.1x realizada a cada 30 segundos no comutador
HP, repetiu-se as tentativas de violações dos serviços FTP e Telnet por três vezes. A
conta vendas foi desabilitada, conforme o esperado, porém neste teste não foi
necessário desconectar e reconectar o computador para que sua admissão fosse
negada e ele parou de se comunicar com a rede automaticamente.
Nas medições realizadas com o usuário vendas, a perda de comunicação após
as violações ocorreram entre 5 e 30 segundos. Embora o ciclo de autenticação
possa ser reduzido até 5 segundos nos comutadores, notou-se que a redução deste
tempo está ligada diretamente ao aumento de eventos do sistema, o que retardou a

80

ação do script de leitura das violações, observando-se em alguns casos a falha do
processo de desativação da conta de usuário.
No passo seguinte, repetiram-se os mesmos testes para o usuário financeiro e os
resultados foram similares, conforme o esperado.
Notou-se que o processo de reputação está diretamente ligado à capacidade do
módulo de gerência e seus aplicativos de lerem os eventos de maneira rápida. O seu
funcionamento está ligado diretamente à quantidade de eventos, ao número de
computadores e aos módulos de admissão cadastrados no SAS.

5.4 Ensaio de Análise de Desempenho do SAS

O ensaio de análise de desempenho visou medir o tempo de admissão na troca
de informações entre o SAS e o computador ingressante na rede, bem como avaliar
possíveis retardos na comunicação.
O ensaio não visou medir o desempenho de comunicação entre o computador e
o restante da rede, já que uma vez admitido, o SAS não está em série com esta
comunicação.
No primeiro teste avaliou-se o tempo médio de uma sessão de admissão do
computador, na troca de mensagens entre o módulo de gerência e o módulo de
admissão. Neste teste monitoraram-se as trocas de mensagens utilizando o
aplicativo Wireshark instalado no servidor do experimento.
Os resultados das medições mostraram um tempo entre 0,035 e 1,151 segundos
para a troca de mensagens por meio da interface interna de comunicação RADIUS
entre o módulo de admissão e o módulo de gerência. Realizaram-se estes testes
com os quatro diferentes comutadores do experimento. A figura 33 ilustra uma
medição do tempo de troca das mensagens no processo de admissão de um
computador.
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Figura 33: Medição de tempo de 0,037484 segundos no processo de admissão.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

No outro teste realizado averiguou-se o tempo na troca de informações entre o
módulo de admissão e o computador. Este teste visou medir o tempo total desde a
detecção do computador na porta do módulo de admissão, até a admissão completa
do computador no sistema, e foi realizado nos quatro comutadores do experimento.
Este teste mostra um tempo total entre 7 a 12 segundos para a completa
admissão do computador no sistema. A figura 34 mostra um tempo total aproximado
de 10 segundos para a finalização de todo o processo de admissão, desde a
conexão do computador na porta do comutador.
Notou-se, neste último teste, que o estado da porta física do comutador
permaneceu bloqueado, permitindo apenas a comunicação do protocolo EAPoL, até
a finalização do processo de autenticação, quando o estado da porta física foi
liberado.
O resultado deste teste confirmou a afirmação de Otto (2006), onde ele assegura
que este método é bastante seguro, pois além de evitar que o suplicante tenha
qualquer tipo de comunicação com outros computadores da rede, antes da
autenticação estar concluída com sucesso, ele também centraliza todo o controle de
acesso dos computadores no servidor RADIUS que possui uma comunicação com a
base de cadastro dos computadores válidos na rede, cabendo aos comutadores
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fechar ou manter aberta a porta controlada, em função da resposta positiva ou
negativa do servidor RADIUS, respectivamente.

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

5 18:30:47 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: connection detected. (Computador conectado a porta 1)
5 18:30:47 10.9.100.1 00435 ports: port 1 is Blocked by AAA (Porta 1 permanece bloqueada para a comunicação com a rede)
5 18:30:47 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: added new client 78e7d1-f246a8. (MAC Address do Computador)
5 18:30:47 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAPOL Start from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:47 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent ReqId #1 to 0180c2-000003.
5 18:30:52 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAPOL Start from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:52 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent ReqId #1 to 0180c2-000003. (Envio da requisição das credenciais)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received RspId #1 from 78e7d1-f246a8. (Resposta do usuário com as credenciais)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: started authentication session for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP identity request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #2 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 3 EAP response #2 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #3 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #3 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #4 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #4 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #5 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #5 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #6 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #6 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #7 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #7 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #8 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #8 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 0 via TLS tunnel) (Autenticação Admin OK)
5 18:30:57 ubuntu freeradius[1404]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from client sas port 1 cli 78-e7-d1-f2-46-a8) (Informação Porta 1 e MAC)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received EAP request for client 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP request #9 to 0180c2-000003.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received type 25 EAP response #9 from 78e7d1-f246a8.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent EAP response from client 78e7d1-f246a8 to authenticaton server.
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: received Success for client 78e7d1-f246a8, finished authentication session. (finalização da Autenticação)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port: 1 MAC: 78e7d1-f246a8 RADIUS Attributes, vid: 2. (Atributo VLAN 2 recebido na porta 1 para o MAC)
5 18:30:57 10.9.100.1 00076 ports: port 1 is now on-line (Porta 1 muda o estado para online)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: starting session for client 78e7d1-f246a8. (Inicio da comunicação com o computador)
5 18:30:57 10.9.100.1 1X : 1X m8021xCtrl:Port 1: sent Success #9 to 0180c2-000003.

Figura 34: Medição de tempo total para admissão do computador
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

No ensaio de desempenho não se avaliou o número de sessões simultâneas de
autenticação do módulo de gerência, pois esta capacidade depende de vários
fatores, incluindo: o desempenho do hardware do servidor, utilização de máquina
física ou virtual, localização dos componentes do módulo de gerência instalados ou
não no mesmo servidor e também do número de módulos de admissão do sistema.
Outro teste de desempenho para avaliar a rejeição de uma tentativa de
admissão, mostrou uma janela de tempo muito similar ao de uma admissão com
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sucesso, variando de 0,045 a 1,10 segundos. A figura 35 ilustra uma medição de
tempo de uma rejeição de admissão.

Figura 35: Medição de tempo de 1,061409 segundos no processo de rejeição
Fonte: Elaborado pelo autor (2012)

Esta medição foi importante para o sistema, uma vez que um computador pode
atingir o limite de violações e entrar em um processo de má reputação, onde sua
admissão é rejeitada até que o administrador do SAS habilite sua conta.
No teste de avaliação do uso dos recursos da unidade central de processamento
dos comutadores, realizou-se a medição do uso da Central Processing Unit – CPU
em

três

momentos:

autenticação

com

sucesso

de

três

computadores

simultaneamente; aplicação das políticas de admissão em três portas do comutador
e falha na autenticação de um computador.
Sem nenhum computador conectado ao comutador HP a leitura de uso da CPU
apresentou a medição de 1%.
No primeiro teste, três computadores foram conectados às portas 1, 2 e 3 do
comutador HP e realizou-se a autenticação com as credenciais admin, vendas e
financeiro respectivamente. As credenciais foram mantidas na memória dos
computadores para minimizar os tempos de envio das informações e as portas dos
computadores foram conectadas simultaneamente com os computadores já ligados.
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Monitorou-se a CPU do equipamento durante todo o processo de autenticação. As
máquinas foram conectadas e desconectadas por 5 vezes sequenciais. O maior
valor atingido de utilização de CPU foi de 2%.
No segundo teste, mantiveram-se os três computadores conectados às portas 1,
2 e 3 do comutador HP, respectivamente. Neste teste monitorou-se a CPU do
equipamento durante a aplicação das políticas de segurança. As máquinas
novamente foram conectadas e desconectadas por 5 vezes sequenciais. O maior
valor atingido de utilização de CPU foi de 2%.
No terceiro teste, mantiveram-se os três computadores conectados às portas 1, 2
e 3 do comutador HP, porém no computador conectado à porta 1 foi inserido
manualmente credenciais inválidas: usuário igual “teste” e senha igual a “teste”. Nos
outros dois computadores, a autenticação foi realizada com as credenciais vendas e
financeiro, respectivamente. As credenciais foram mantidas na memória dos
computadores para minimizar os tempos de envio das informações e as portas dos
computadores foram conectadas simultaneamente com os computadores já ligados.
Monitorou-se a CPU do equipamento durante todo o processo de autenticação. As
máquinas foram conectadas e desconectadas por 5 vezes sequenciais. O maior
valor atingido de utilização de CPU foi de 2%.
Os três testes foram realizados também nos comutadores Cisco, Enterasys e
H3C/3Com. Contudo, as medições de CPU dos equipamentos foram muito similares,
tanto em repouso como durante os testes das funções de admissão. Nas medições
foi registrado um pico de 2% do uso da CPU, com exceção do Cisco 2950-12T que
registrou um pico de 9% durante uma repetição do segundo teste, porém todas as
outras medições não registraram valores superiores a 2% neste equipamento.
A arquitetura dos equipamentos, segundo a documentação dos fabricantes,
afirma que eles se utilizam de circuitos integrados dedicados ao controle da
admissão e a aplicação das políticas de segurança, o que foi constatado neste
experimento.
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5.5 Ensaio de Eficácia da Filtragem de Protocolos

Neste ensaio procurou-se analisar as regras de filtragem do SAS entre dois
computadores que estão na mesma rede IP, ou seja, no mesmo domínio de
broadcast da rede.
Para avaliar a eficácia das regras de filtragem neste ensaio, dois computadores
foram admitidos com o mesmo perfil de vendas no comutador Cisco. Na porta 1 foi
autenticado o usuário vendas e na porta 2 foi autenticado o usuário vendas_2. O
usuário vendas_2 foi criado previamente na base de contas.
Os usuários foram admitidos com sucesso no SAS e as informações registradas
com sucesso na base de eventos. Ambos os usuários foram associados à política de
admissão vendas e receberam endereços IP da mesma rede.
Contudo, nos testes realizados foi possível transferir arquivos via FTP entre os
computadores e também foi possível abrir uma comunicação Telnet entre eles.
Notou-se neste teste, que embora os computadores estivessem admitidos com
sucesso e devidamente associados às suas respectivas políticas de admissão, as
regras de filtragem não tiveram efeito na comunicação entre eles, porém tiveram
efeito para a comunicação com o restante da rede.
Repetiu-se o mesmo teste, com os mesmos computadores, porém nos outros
comutadores do experimento e o resultado foi idêntico, isto é, embora os
computadores estivessem admitidos com sucesso e devidamente associados às
suas respectivas políticas, as regras de filtragem não tiveram efeito na comunicação
entre eles, porém tiveram efeito para a comunicação com o restante da rede.
Neste ensaio, na análise da causa raiz do não funcionamento das regras de
filtragem, conclui-se que os comutadores utilizados no experimento possuem o ponto
de filtragem apenas na camada de rede do TCP/IP, isto é, as regras de filtragem são
aplicadas apenas quando o tráfego é roteado na comunicação.
Embora o teste evidenciasse a limitação dos comutadores, uma vez que as
regras de filtragem podem ser aplicadas na camada de enlace em outros
equipamentos, isto caracterizou uma restrição do SAS para o tráfego entre
computadores na mesma rede IP.
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Como solução de contorno é possível restringir o tráfego entre computadores de
uma mesma rede IP, por meio de funcionalidades específicas de alguns
comutadores. Contudo, este tipo de funcionalidade pode resultar em restrições altas
na comunicação da rede.
Por esta razão, entende-se como uma revisão da proposta deste trabalho
considerar os pontos de roteamento da rede como módulos de admissão do SAS.
Isto não corrige a restrição do SAS para o uso de comutadores com ponto de
filtragem na camada de rede, porém permite estender as regras de filtragem para os
equipamentos que não possuem computadores diretamente conectados, ou seja,
para os equipamentos que executam apenas o roteamento da rede.

5.6 Ensaio de Disponibilidade do Sistema

O SAS não tem previsto uma redundância do módulo de gerência do sistema e
também não possui mecanismos de tolerância à falha deste componente. O SAS
também não tem previsto a redundância dos módulos de admissão. Neste ensaio
procurou-se avaliar o impacto da operação do sistema no caso de falha destes
módulos.
No primeiro teste deste ensaio desligou-se o servidor do experimento que
possuía o módulo de gerência com dois computadores já admitidos nos módulos de
admissão,

usuários

vendas

e

financeiro,

respectivamente.

Neste

teste

a

funcionalidade do comutador em autenticar periodicamente o computador estava
previamente desabilitada.
A partir deste teste observou-se que os computadores admitidos continuavam
funcionando perfeitamente, mesmo sem o módulo de gerência na rede. Notou-se
também que as regras de filtragem atuaram na comunicação dos computadores,
conforme constatado nos ensaios anteriores. Contudo, novos computadores não
eram admitidos na rede.
Em um segundo teste, desligou-se o servidor do experimento que possuía o
módulo de gerência, porém neste caso, não existiam computadores admitidos no
sistema. Observou-se que as tentativas de admissão na rede não foram concluídas
com sucesso.
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Antes da realização do terceiro teste foi habilitada nos comutadores a
funcionalidade

de

autenticação

periódica.

Neste

teste,

repetiram-se

os

procedimentos do primeiro teste deste ensaio, porém neste caso os computadores
deixaram de funcionar no ciclo de validação autenticação nos comutadores. Notouse neste teste que os módulos de admissão declinam as admissões vigentes, caso
não consigam comunicar-se com o módulo de gerência dentro do período
configurado.
No quarto teste deste ensaio foi reinicializado um módulo de admissão que
possuía três usuários autenticados. Observou-se neste teste que a comunicação dos
computadores foi interrompida, porém ao término da reinicialização do módulo de
admissão, todos os usuários foram autenticados automaticamente e a comunicação
restabelecida.
Ficou claro neste ensaio que a falta de uma redundância do módulo de gerência
no SAS caracteriza uma limitação do sistema proposto, dada a dependência deste
componente para o funcionamento do sistema.

5.7 Análise dos Resultados

Uma série de constatações foi levantada a partir dos resultados dos ensaios
realizados no experimento. Estas definem a atuação do SAS, bem como suas
limitações e restrições.
No ensaio de interoperabilidade do SAS os resultados foram satisfatórios, uma
vez que os computadores de usuários se autenticaram em diferentes módulos de
admissão, compostos por comutadores de diferentes fabricantes, e receberam as
respectivas políticas de admissão associadas às contas dos usuários. Os resultados
também foram satisfatórios na administração do sistema, pois o sistema permitiu de
maneira centralizada visualizar os eventos dos módulos de admissão e usuários do
SAS.
Notou-se nos ensaios que a falta de uma padronização da sintaxe das portas dos
módulos de admissão, pode gerar a necessidade de um componente de software no
sistema para melhorar a visualização destas informações no SAS.
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No ensaio de análise da reputação dos computadores do sistema observou-se
que sem a instalação de softwares adicionais nos computadores foi possível medir
seu nível de conformidade com as políticas de admissão criadas no SAS. As
políticas de admissão podem conter um número grande de regras de filtragem, em
função da capacidade do comutador, permitindo o monitoramento de ameaças e
vírus digitais, por meio da criação de regras que monitorem as portas destas
ameaças. O SAS permitiu negar a admissão do computador quando o limite de
violações foi atingido.
No ensaio de desempenho observou-se que o SAS não interfere de maneira
proibitiva na comunicação dos computadores de usuários na rede. Ressalta-se que a
latência de até 12 segundos inclui a detecção do computador na porta do
comutador, a negociação da velocidade da porta e então o início do processo de
autenticação. O tempo de latência incluído na rede pelo SAS é de aproximadamente
3 segundos apenas.
Também se observou que o SAS não fica em série com a comunicação do
computador admitido após o processo de autenticação ser finalizado. Também neste
ensaio

observou-se

um

incremento

na

segurança

da

comunicação

dos

computadores, pois os usuários desconhecidos ao SAS não participaram da
comunicação da rede.
Uma restrição do SAS foi observada quando utilizado comutadores que possuem
o ponto de filtragem apenas na camada de rede. Nestes comutadores, os
computadores de uma mesma rede IP não têm as regras de filtragem aplicadas na
comunicação entre eles. Entende-se como uma revisão da proposta deste trabalho
considerar os pontos de roteamento da rede como módulos de admissão do SAS.
Isto não corrige a restrição do SAS para o uso de comutadores com ponto de
filtragem na camada de rede, porém permite estender as regras de filtragem para os
equipamentos que não possuem computadores diretamente conectados, ou seja,
para os equipamentos que executam apenas o roteamento da rede.
No ensaio de disponibilidade do sistema observou-se uma limitação do SAS
ligada à redundância do módulo de gerência, pois no caso de falha deste
componente, novas admissões não são concretizadas e ainda existe o impacto nas
comunicações vigentes, caso a autenticação periódica nos comutadores esteja
habilitada.
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No experimento notou-se que a função do submódulo relógio é crítica para todo o
sistema, pois as informações provenientes dos vários componentes do SAS podem
ser invalidadas, caso os horários de geração dos eventos não estejam
sincronizados.
Observou-se que o servidor DHCP do módulo de gerência é muito importante ao
funcionamento e gerenciamento do sistema. Notou-se também nos ensaios que o
SAS tem uma dependência do servidor DHCP para localização do usuário no
sistema. Tal dependência resulta em uma limitação para os computadores com IP
estático.
No experimento também se notou que o SAS pode ser complementado com
outras funcionalidades de segurança existentes nos comutadores, tais como, a
funcionalidade de DHCP Snooping e Inspeção ARP.
O DHCP Snooping é uma funcionalidade que proíbe as portas consideradas de
acesso respondam as requisições de DHCP dos computadores. Esta funcionalidade
também permite cadastrar a porta confiável de comunicação com o módulo de
gerência do sistema, assegurando que todas as requisições de IP sejam tratadas e
registradas no SAS. Recorda-se que as informações de DHCP são importantes na
correlação entre o IP e o MAC do computador, informações estas influentes para o
rastreamento dos computadores no sistema.
A Inspeção ARP é uma funcionalidade importante para evitar que outros
computadores participem da comunicação de computadores admitidos com o
restante da rede local. A segurança do sistema pode ser explorada, caso esta
funcionalidade não esteja disponível no comutador de borda.
Informações complementares deste experimento estão no apêndice 3 deste
trabalho.
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6 CONCLUSÃO

Embora existam muitos aplicativos e dispositivos que visam assegurar a
segurança das informações nas redes locais, as falhas no controle de acesso e
auditoria da rede ainda são comuns nestes ambientes computacionais. Uma das
causas destas falhas de segurança é a falta de integração entre os componentes e a
falta de um gerenciamento centralizado. O controle de acesso de computadores em
ambientes com comutadores de múltiplos fabricantes é um desafio, quando se
deseja diminuir os riscos de uma rede local.
Neste trabalho conclui-se que o sistema de admissão segura SAS, integra
funcionalidades e centraliza o controle de admissão da rede com análise de
reputação dos computadores, por meio de funcionalidades tradicionais existentes
nos comutadores de borda e aplicativos existentes nos servidores das redes locais.
O SAS permite a interoperabilidade de comutadores de diferentes fabricantes no
sistema, cria políticas de admissão para os computadores, analisa a reputação dos
computadores no processo de admissão e não interfere proibitivamente no
desempenho da rede.
Na avaliação do trabalho, conclui-se que o SAS contribuiu na definição de um
sistema que integra várias funcionalidades existentes na rede local sob uma única
gerência, para o controle de admissão segura de computadores na rede. O SAS é
baseado nas arquiteturas PBAC e PBNAC, definidas nos padrões RFC 2753 e IEEE
802.1x-2010. O SAS ampliou as funções destas arquiteturas, pois suporta critérios
de aceitação e o controle de protocolos da rede local para criar políticas de
admissão aos computadores. O SAS ainda utiliza os eventos da rede local para
gerar a reputação dos computadores, reputação esta usada como um critério de
aceitação no processo de admissão.
No desenvolvimento do trabalho, utilizou-se o método de revisão dos trabalhos
publicados sobre o tema controle de acesso, bem como a aplicação do sistema em
redes locais. A aplicação e coleta de dados se deram por meio do experimento que
forneceu dados importantes para a avaliação do sistema proposto.
Embora o modelo CIM e o protocolo COPS foram desenvolvidos para possibilitar
a compatibilidade entre diferentes elementos de uma rede, para a gerência de
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recursos a partir de um servidor central, comutadores tradicionais de uma rede local
não suportam este modelo e nem este protocolo. O SAS utiliza políticas de controle
de acesso discricionárias para definir os papéis de acesso de cada usuário e
computador na rede. A troca de mensagens entre os computadores com o sistema
se deu por meio do protocolo EAPoL, descrito no padrão IEEE 802.1x-2010. O uso
deste protocolo permitiu a interoperabilidade de comutadores de múltiplos
fabricantes dentro do sistema.
Os comutadores de uma rede local são os elementos chave do sistema proposto,
pois eles atuam diretamente na admissão dos computadores na rede. Estes
equipamentos no SAS são utilizados como controladores da comunicação e
medidores da reputação dos computadores. Por meio dos atributos RADIUS, o SAS
altera a configuração dos comutadores em função do papel de cada computador
admitido no sistema.
Ressalta-se que o SAS não inclui a aplicação do MACsec e DevID no sistema
devido a limitação dos equipamentos disponíveis para realização dos experimentos.
A política de admissão do SAS realiza o relacionamento das credenciais do
computador com o papel do usuário ou o papel do dispositivo, o qual define um
conjunto de regras de uso da rede, incluindo os protocolos autorizados na
comunicação. A violação das regras de filtragem contida na política de admissão do
SAS gera a reputação de cada computador, à medida que são executadas tentativas
de uso de um protocolo que possui uma regra definida na política de admissão.
Conclui-se também que a disponibilidade do sistema é crítica no SAS, uma vez
que o sistema não prevê uma redundância do módulo de gerência. Por esta razão,
recomenda-se que sejam aplicadas outras técnicas de redundância ao servidor que
contém o módulo de gerência do SAS.
Sobre sua aplicação, o SAS tem como escopo apenas redes locais IEEE 802.3 e
não é previsto no sistema compatibilidade com outros ambientes.
Nos ensaios do experimento comprovou-se a aplicação da política de admissão
conforme previsto. Também se avaliou que os eventos gerados pelo SAS permitem
um rastreamento de computadores e uma visualização dos estados de cada
computador no sistema.
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Nos ensaios do experimento, notou-se que a sintaxe das portas de cada
comutador foi apresentada na base de eventos de diferentes maneiras. O sistema
deve padronizar estas informações por meio de tradução dos caracteres para a
visualização e localização dos computadores de usuários na rede.
Nos ensaios realizados neste trabalho foi possível comprovar a configuração
automática dos comutadores no módulo de admissão, por meio das credenciais dos
usuários do sistema, lidas no processo de admissão. Notou-se também que a troca
do usuário autenticado no computador resulta na mudança da política de admissão
associada à porta da rede, automaticamente, isto é, as regras de filtragem e o
acesso aos recursos da rede são definidos pelo perfil associado à conta do usuário
no SAS.
Nos ensaios ainda se comprovou que a análise de reputação dos computadores
de usuário do sistema é feita por meio do monitoramento do número de tentativa de
violações das regras de filtragem de protocolos da política de admissão. No
experimento, quando o computador atingiu o número de violações estabelecidas
para o perfil, a respectiva conta de usuário foi desabilitada, impedindo a
autenticação do usuário e restringindo a entrada do computador na rede em uma
próxima tentativa de admissão. Constatou-se durante o experimento que a limitação
do SAS em não interromper a comunicação do computador quando ele atinge um
número de violações da política de admissão, pode resultar em uma ameaça a
segurança da rede. Nos ensaios também se observou a necessidade de habilitar
uma autenticação periódica dos computadores no módulo de admissão, para
garantir que quando seja atingido o limite de violações, este computador seja
expurgado da rede em segundos. O melhor tempo desta autenticação periódica
observado no experimento foi de 30 segundos.
Nos testes também se notou que o SAS não interfere de maneira proibitiva no
desempenho da rede local, pois ele não está em série com a comunicação dos
computadores de usuários. Contudo, se observou que o SAS insere uma latência 3
segundos, embora o tempo total possa chegar a 12 segundos no ingresso dos
computadores na rede.
No experimento comprovou-se que os recursos de CPU dos comutadores não
são alterados de maneira significativa com a implementação do SAS.
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Nos ensaios realizados se observou que o SAS apresentou uma restrição na
aplicação das regras de filtragem para os computadores que estão em uma mesma
rede IP. Nestes testes comprovou-se que a limitação dos comutadores que possuem
o ponto de filtragem apenas na camada de rede da pilha TCP/IP é a causa raiz
desta restrição.
Embora existam funcionalidades nos comutadores que permitam restringir o
tráfego entre os computadores de uma rede IP, tal ação resulta em problemas de
comunicação na rede local, onde o sistema esteja aplicado. Como solução de
contorno à proposta deste trabalho, adicionou-se os roteadores da rede local como
módulos de admissão.
Nos ensaios de disponibilidade do sistema notou-se que o SAS possui uma
limitação quanto à redundância de seus componentes, pois a ausência do módulo
de gerência pode resultar na total indisponibilidade da rede.
Notou-se que o SAS tem uma dependência do servidor DHCP, o que resulta em
uma restrição na localização dos eventos de computadores com IP estático.
No experimento também se notou que o SAS pode ser complementado com
outras funcionalidades de segurança existentes nos comutadores, tais como, a
funcionalidade de DHCP Snooping e Inspeção ARP

6.1 Contribuições do SAS

Neste trabalho é possível constatar que o SAS permite a interoperabilidade de
comutadores de diferentes fabricantes atuarem no controle de admissão segura de
computadores em uma rede local. Embora seja baseado nas arquiteturas PBAC e
PBNAC, o SAS expande as funcionalidades destas arquiteturas, trabalhando de
maneira integrada no controle da admissão segura de computadores na rede local.
A configuração automática dos comutadores da rede a partir das contas de
usuários autenticados nos computadores da rede é outra contribuição do SAS, que
ainda permite a análise da reputação destes computadores como critério de
aceitação da admissão deles na rede.
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As regras de filtragem das políticas de admissão permitem uma gestão integrada
das configurações de cada computador de usuário a partir dos papéis definidos na
rede.

6.2 Trabalhos Futuros

Algumas propostas surgiram no desenvolvimento deste trabalho, as quais são
apresentadas como possíveis temas para pesquisa.
Devido à limitação do hardware envolvido no experimento deste trabalho, não foi
possível a inclusão dos mecanismos de MAC Security e DevID no sistema, os quais
fazem parte do padrão IEEE 802.1x-2010. Tais funções podem ser objeto de
pesquisa futura a ser incluída no SAS.
O SAS apresenta uma limitação quanto à análise da reputação de computadores
na rede porque depende exclusivamente dos filtros de protocolos criados no
sistema. A criação de interfaces com outros aplicativos de segurança da rede tais
como, IDS ou agentes de antivírus, podem ser um tema para futuros trabalhos de
continuidade do SAS.
Aplicativos para servidores virtuais podem ser uma alternativa à limitação da
redundância do módulo de gerência do SAS. Sugere-se como um estudo futuro o
aprimoramento da disponibilidade do SAS com estes aplicativos.
Sugere-se o desenvolvimento de uma nova proposta de aplicação do SAS aos
usuários remotos de Virtual Private Network (VPN), como uma pesquisa futura.
A simulação de desempenho do SAS em uma rede com milhares de admissões
simultâneas, para aplicação em grandes redes, também é uma sugestão de trabalho
futuro.
Recomenda-se também o estudo do SAS aplicado de maneira descentralizada,
por meio de múltiplos LPDP no sistema.
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GLOSSÁRIO
Administrador do SAS: Definido neste trabalho como a pessoa responsável por
configurar, gerenciar e alterar parâmetros no sistema SAS.

Admissão: É o ato de admitir, aceitar ou reconhecer como bom e legitimo. Neste
trabalho está definido como o processo de autenticação e aplicação de uma política
de segurança a um computador que atende aos requisitos para ingresso na rede.

Aplicação: Definido neste trabalho como sendo ferramentas baseadas em
softwares, usadas por usuários ou computadores em uma rede.

Autenticação de computador: Definido neste trabalho como a validação das
credenciais do usuário inseridas no computador para ingressar na rede.

Autenticador: Definido neste trabalho como um comutador da rede que gerencia a
sessão de autenticação entre o suplicante e o servidor de autenticação.

Autorização de computadores: Definido neste trabalho como sinônimo de
admissão segura, ou seja, o controle de acesso dos computadores que atendem aos
três critérios estabelecidos pelo sistema de admissão: autenticação do computador
ou usuário, reputação e política de admissão.

Borda da rede local: Definido neste trabalho como a porta do comutador que provê
acesso ao computador do usuário.

Camada 2, camada 3 ou camada 4: Em referência a pilha TCP/IP; este termo
indica o cabeçalho do protocolo utilizado ou tipo de tráfego de rede.

Comutador de borda: Definido neste trabalho como sendo o comutador de rede
que conecta computadores de usuários.

Comutador: Equipamento de rede com múltiplas portas ethernet que segrega
múltiplos segmentos de rede. O comutador também tem a função de encaminhar
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quadros ethernet proveniente de outros dispositivos da rede baseando-se nos
endereços físicos dos quadros.

Controle da admissão segura: Definido neste trabalho como sendo a autenticação
e autorização do computador para admissão na rede local e a configuração das
regras de filtragem na porta do comutador, baseados no perfil do usuário.

Controle de acesso: Definido neste trabalho como sendo um processo de controle
dos computadores que ingressam na rede.

Credenciais: Definido neste trabalho como sendo o par de informações: nome do
usuário e senha ou certificado digital; que permitam a identificação do computador
ou usuário.

Dispositivo de rede: Definido neste trabalho como sendo comutadores, roteadores,
computadores, telefones IP ou qualquer outro elemento que possua um endereço IP.

Filtros de protocolos: Definido neste trabalho como sendo listas de controles de
acesso capazes de liberar ou bloquear endereços IP, protocolos TCP e protocolos
UDP.

Ingresso de computador na rede: Definido neste trabalho como o processo
admissão na rede local com sucesso, onde o computador tem sua comunicação com
o restante da rede liberada.

Network address translation (NAT): Função do roteador ou firewall da rede que
executa a conversão de endereços IP privativos para endereços IP públicos na
Internet.

Nó da rede: Definido neste trabalho como um roteador ou um comutador de rede.

Perfil de acesso: Definido neste trabalho como as características de uso da rede,
associadas às credenciais de autenticação e autorização do computador. Também
denominado como papel do usuário.
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Perímetro da rede: Definido neste trabalho como as portas dos comutadores da
rede local, que definem o limite desta rede.

Personalização de acesso à rede: Definido neste trabalho como a configuração do
comutador de borda da rede com as regras de filtragem das políticas de segurança,
a partir da autenticação dos computadores na rede local.

Política de acesso ou política de controle de acesso: Definido neste trabalho
como um conjunto de regras de filtragem, protocolos e aplicações de uma rede local.

Porta de acesso: Definido neste trabalho como a porta do comutador que possui um
computador de usuário diretamente conectado.

Porta de uplink: definido neste trabalho como a porta de comunicação entre o
comutador de borda da rede e o restante dos equipamentos de rede.

Rastreamento de Computadores: Definido neste trabalho como a habilidade de
localizar a porta que um computador está conectado, baseando-se em seu endereço
IP ou endereço MAC.

Recursos de rede: Definido neste trabalho como sendo protocolos, serviços e
aplicações disponíveis na rede.

Rede de produção: Definido neste trabalho como a rede local usada pelos
computadores de usuários.

Reserva de Banda: Definido neste trabalho com os mecanismos utilizados para
assegurar uma largura de banda mínima para um protocolo de um serviço de rede.

Servidor de autenticação: Definido neste trabalho como um servidor RADIUS
responsável pela autenticação de computadores na rede, dentro do processo de
admissão segura.
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Sistema de admissão segura: Definido neste trabalho como SAS é o sistema
proposto pelo trabalho.

Suplicante: Definido neste trabalho como um agente instalado no sistema
operacional de um computador, que suporte o protocolo EAPoL.

Tráfego de produção: Definido neste trabalho como sendo toda a comunicação
entre computadores da rede.

Zona de perímetro conhecida: Definido neste trabalho como portas dos
comutadores de borda que participam do SAS e definem o perímetro da rede.
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APÊNDICE 1 Programa do Servidor SAS
A.1.1 Cópia das Telas do Programa de Monitoramento SAS – Versã0 5.01
A figura abaixo 36 ilustra uma cópia da tela principal do software desenvolvido
pelo autor para a realização do experimento.

Figura 36:Tela de introdução do programa de monitoramento do SAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A figura 37 ilustra uma cópia da tela do programa de seleção das informações do
sistema.

Figura 37:Tela de opções do programa de monitoramento do SAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A figura 38 ilustra uma cópia da tela do programa com os módulos de admissão
cadastrados no SAS.

Figura 38:Tela com os módulos de admissão do SAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A figura 39 ilustra uma cópia da tela do programa com as políticas de admissão,
as contas e os filtros associados a cada política.

Figura 39:Tela com as políticas de admissão do SAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

As figuras 40 e 41 ilustram cópias das telas do programa com as contas
cadastradas no sistema e a reputação de cada conta, respectivamente.
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Figura 40:Tela com as contas criadas no sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 41:Tela com a reputação de cada conta do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

As figuras 42, 43 e 44 ilustram cópias das telas do programa com as informações
do servidor DHCP, onde o sistema relaciona o MAC e o IP de cada computador da
rede; uma cópia da tela do programa com os eventos do sistema e uma cópia da tela
do programa com a localização de dois computadores na rede e as respectivas
políticas de admissão aplicadas a cada um.
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Figura 42:Tela com os leases do servidor DHCP mostrando IP e MAC

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 43:Tela com os eventos do sistema de admissão Segura

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 44:Tela com a localização dos computadores no SAS

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A.1.2 Código Fonte do Programa de Monitoramento SAS – Versã0 5.01
A cópia do código fonte abaixo está adaptada com arquivos estáticos para
permitir a reprodução do experimento durante uma nova pesquisa ao trabalho
proposto. A versão utilizada durante o experimento aponta para arquivos dinâmicos
dentro do servidor SAS, o que dificulta a reprodução em outros ambientes. Os
arquivos utilizados pelo programa também estão descritos neste apêndice.
#!/usr/bin/perl -w
# Programa Servidor SAS - Modulo de Admissao
# Versao do arquivo: PDP_SAS_rev5.pl
# Versão: 5.01
#-------------------------------------------------------------------------# Secao de Inicializacao
#-------------------------------------------------------------------------clear_the_screen(); #Chama subrotina de limpar a tela
#Declara as variaveis
$reply = "";
#grava entrada usuario
$loop = 0;
#controle de execucao do programa
$count = 0;
#Contador
$reputation = 0; #reputacao
@file = "";
#copia do syslog e eventos
@filterdhcp = ""; #contem as informacoes do ack dhcp
@correlacao = ""; #contem ip-mac-hostname-dia-mes-hora
$line = "";
#conversor arquivos logs
@authuser = ""; #usuarios autenticados e rejeitados
@autenticacao = ""; #usuarios autenticados e os macs relacionados
@acl = "";
#filtros que deram match de seguranca
@match = "";
#match de acl
use Term::ReadKey;
#-------------------------------------------------------------------------# Secao principal de processo
#-------------------------------------------------------------------------while (! $loop) {
&clear_the_screen(); #chama subrotina limpa a tela
&menu_inicial(); #chama a subrotina da introducao e menu inicial
&sub_menus(); #Chama rotina de submenus
#$loop = 1; #Fim do loop
}
chomp($reply = <STDIN>);
#-------------------------------------------------------------------------# Secao de subrotinas
#-------------------------------------------------------------------------####CLEAR THE SCREEN: Esta subrotina limpa a tela em 25 linhas
sub clear_the_screen {
for ($i=0; $i < 25; ++$i){
print "\n";
}
}
####end CLEAR THE SCREEN
#### MENU INICIAL: Esta subrotina da introducao e menu inicial
sub menu_inicial {
$isvalid = 0;
while (! $isvalid) { #loop ate $isvalid >= 1, determina saida do programa
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clear_the_screen(); #chama rotina clear the screen
#Introducao do programa PDP SAS
print <<intro;
Versao: 5.01
Modulo de Monitoramento-Sistema de Admissao Segura
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
00000

00000

00000 00000

00000

00000

00000 00000

0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
00000 00000 0000000000

00000

00000 00000

00000

00000

0000000000000000 00000

00000 0000000000000000

0000000000000000 00000

00000 0000000000000000

Autor: Alexandre Jose
\n
intro
print "\n[Inicio] [Sair] [Ajuda]\n\n";
print "Digite a opcao: "; #Prompt user para selecao
#Variavel de selecao
chomp($reply = <STDIN>);
if (lc ($reply) eq "inicio") { #chama a rotina do programa
$isvalid = 1; #varial de termino do loop
} elsif (lc ($reply) eq "sair") { #tela de saida do programa
clear_the_screen(); #chama subrotina de limpar a tela
#Mensagem de saida
print "O SAS esta sendo finalizado...\n\n\n\n";
print "Aperte a tecla enter: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Forca saida
clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
exit; #Saida que para o programa
} elsif (lc ($reply) eq "ajuda") { #Menu de ajuda
clear_the_screen(); #Call subroutine that clears the screen
#Informacao de ajuda
print <<AJUDA1;
Copyright 2012 Alexandre Jose Francisco
**Programa de prova de conceito do SAS**
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Dissertacao de Mestrado apresentada ao Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sao
Paulo - IPT como parte dos requisitos para a obtencao do titulo de Mestre em Engenharia de
Computacao.
Este programa e parte da validacao experimental do trabalho cientifico denominado SAS e tem como
objetivo auxiliar a prova de conceito da pesquisa.
Este programa executa a funcao do submodulo de monitoramento do modulo de controle, exibindo as
principais informacoes configuradas no sistema, bem como auxiliando o administrador sobre o estado
do sistema e seu respectivo funcionamento.
Este programa não excuta nenhuma funcao de configuracao no SAS, pois todas as configuracoes
devem ser feitas manualmente atraves dos varioss programas que compoe o modulo de controle
dentro do servidor SAS.
O autor espera que este programa auxilie outros pesquisadores do SAS no futuro.

AJUDA1

print "Enter para continuar... ";

chomp($reply = <STDIN>); # proxima pagina da ajuda

print "\n\n\n\n\n";

print <<AJUDA2;
Instituto de Pesquisas Tecnologicas do Estado de Sao Paulo

"Sistema de Admissao Segura - SAS"

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Volnys Bernal (Orientador)
Prof. Dr. Wagner Zucchi (Membro)
Prof. Dr. Denis Gabo (Membro)
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Abril de 2012

Mestrando: Alexandre Jose

AJUDA2

print "\n\n\n\n\n\n";
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Digitar enter para voltar ao menu principal
}
}
}
####end MENU INICIAL
####SUB_MENUS: Esta subrotina de submenus
sub sub_menus {
$isvalid2 = 0;
while (! $isvalid2) { #loop ate $isvalid >= 1, determina saida do programa
clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
#Guia dos submenus do SAS
print <<intro;
"Sistema de Admissao Segura - SAS"
Menu de Opcoes

Escolha uma opcao do menu abaixo:

[1] Modulos de Admissao do SAS

[2] Politicas de Admissao do SAS - PA

[3] Contas cadastradas no SAS

[4] Reputacao das contas

[5] Servidor DHCP (leases)

[6] Eventos do Sistema

[7] Localizacao computadores
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[Sair]

intro
print "Digite o numero da opcao ou sair: "; #Prompt user para selecao
#Variavel de selecao
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
if (lc ($reply) eq "1") { #Exibe os modulos de admissao
open(LOGFILE, 'modulos_admissao'); # Abre o arquivo de modulos de admissao
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo modulo de admissao
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo do modulo de admissao
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 2) { #Exibe as politicas de admissao
open(LOGFILE, 'politicas_admissao'); # Abre o arquivo de politicas de admissao
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo politicas de admissao
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo do politicas de admissao
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 3) { #Exibe os usuarios do SAS
open(LOGFILE, 'usuarios_sas'); # Abre o arquivo de usuarios do sas
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo usuarios do sas
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo do usuarios do sas
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 4) { #Exibe reputacao das contas
open(LOGFILE, 'reputacao_sas'); # Abre o arquivo de reputacao do sas
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo reputacao do sas
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo reputacao do sas
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 5) { #Exibe servidor DHCP
open(LOGFILE, 'dhcp_sas'); # Abre o arquivo servidor DHCP
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo servidor DHCP
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo servidor DHCP
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 6) { #Exibe eventos do SAS
open(LOGFILE, 'eventos_sas'); # Abre o arquivo eventos SAS
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo eventos SAS
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo eventos SAS
print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq 7) { #Exibe localizacao dos computadores
open(LOGFILE, 'localizacao_sas'); # Abre o arquivo localizacao SAS
@file = <LOGFILE>; #copia conteudo localizacao SAS
&clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
print "@file \n";
#imprime o conteudo localizacao SAS
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print "Aperte a tecla enter para voltar: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Pausa
} elsif (lc ($reply) eq "sair") { #chama a rotina do programa
clear_the_screen(); #chama subrotina de limpar a tela
#Mensagem de saida
print "Retornando ao Menu Principal...\n";
print "Aperte a tecla enter: ";
chomp($reply = <STDIN>); #Forca saida do modulo de configuracao
clear_the_screen(); #chama rotina clears the screen
$isvalid2 = 1; #Saida para o programa novamente
}
}
}
####end SUB_MENUS
####subrotina dos tratamento_logs
sub tratamento_logs {
open(LOGFILE, 'Syslog.log'); #Abrindo o arquivo de log e eventos
@file = <LOGFILE>; #copia do arquivo de eventos e syslog
@filterdhcp = grep(/DHCPACK/, @file); #filtra as informacoes de dhcpack
foreach $line (@filterdhcp) {
#gera arquivo filtrado de correlacao ip_mac_hostname
($month, $day, $hour, $ubuntu, $dhcp, $dhcpack, $on, $ip,
$to, $mac, $hostname, $via, $eth) = split(' ',$line);
@correlacao = ($day, $month, $hour, $ip, $mac, $hostname);
open(LOGFILE1, '>>Correlacao_IP_MAC_Hostname.txt');
print LOGFILE1 "@correlacao \n";
}
@authuser = grep(/Auth-Type/, @file); #filtra as informacoes de atenticacao
foreach $line (@authuser) {
#gera arquivo filtrado de correlacao auth_ok_mac
($month, $day, $hour, $ubuntu,
$freeradius, $login, $ok, $user, $authtype,
$equal, $eap, $from, $client, $sas,
$port, $portnumber, $cli, $mac) = split(' ',$line);
$user =~ s/\/\<via/\]/;
$mac =~ s/\)//;
@autenticacao = ($day, $month, $hour, $user, $mac);
open(LOGFILE1, '>>autenticacao_Hostname_Mac.txt');
print LOGFILE1 "@autenticacao \n";
}
@acl = grep(/IPACCESSLOGP/, @file); #filtra os match em acl da Cisco
foreach $line (@acl) {
#gera arquivo filtrado de acl
($month, $day, $hour, $switch,
$caracter, $hswitch, $acl, $list, $numacl,
$deny, $protocol, $ip, $flow, $mask,
$caracter1, $packt) = split(' ',$line);
$ip =~ s/\(0\)//;
@match = ($day, $month, $hour, $switch, $ip);
open(LOGFILE2, '>>match_ipswitch_iphostname.txt');
print LOGFILE2 "@match \n";
}
close(LOGFILE);
close(LOGFILE1);
close(LOGFILE2);
}
####end subrotina tratamento_logs
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A.1.3 Arquivos para Pesquisa e Reprodução
Abaixo estão os conteúdos dos arquivos referenciados pelo programa.
# Arquivo dhcp_sas

lease 10.9.23.200 {
starts 4 2011/12/29 02:29:24;
ends 4 2011/12/29 02:31:00;
tstp 4 2011/12/29 02:31:00;
cltt 4 2011/12/29 02:29:24;
binding state free;
hardware ethernet 78:e7:d1:f2:46:a8;
uid "\001x\347\321\362F\250";
}
lease 10.9.43.200 {
starts 4 2011/12/29 01:53:08;
ends 4 2011/12/29 01:53:19;
tstp 4 2011/12/29 01:53:19;
cltt 4 2011/12/29 01:53:08;
binding state free;
hardware ethernet 78:e7:d1:f2:46:a8;
uid "\001x\347\321\362F\250";
}
lease 10.9.33.200 {
starts 4 2011/12/29 03:00:50;
ends 4 2011/12/29 03:05:50;
tstp 4 2011/12/29 03:05:50;
cltt 4 2011/12/29 03:00:50;
binding state free;
hardware ethernet 78:e7:d1:f2:46:a8;
uid "\001x\347\321\362F\250";
}
#Arquivo eventos_sas
Dec 29 11:26:02 ubuntu freeradius[1243]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from
client sas port 0 via TLS tunnel)
Dec 29 11:26:02 ubuntu freeradius[1243]: Login OK: [admin/<via Auth-Type = EAP>] (from
client sas port 16785409 cli 78e7-d1f2-46a8)
Dec 29 11:26:02 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 78:e7:d1:f2:46:a8 via 10.9.23.1
Dec 29 11:26:17 ubuntu dhcpd: DHCPRELEASE of 10.9.23.200 from 78:e7:d1:f2:46:a8
(AJOSE7) via eth0 (found)
Dec 29 11:26:18 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.100.200 from 68:b5:99:e6:4a:e8
(AJOSE) via eth0
Dec 29 11:26:18 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 10.9.100.200 to 68:b5:99:e6:4a:e8 (AJOSE)
via eth0
Dec 29 11:26:32 ubuntu freeradius[1243]: Login OK: [vendas/<via Auth-Type = EAP>] (from
client sas port 0 via TLS tunnel)
Dec 29 11:26:32 ubuntu freeradius[1243]: Login OK: [vendas/<via Auth-Type = EAP>] (from
client sas port 16785409 cli 78e7-d1f2-46a8)
Dec 29 11:26:33 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 10.9.23.200 from 78:e7:d1:f2:46:a8 via
10.9.33.1: wrong network.
Dec 29 11:26:33 ubuntu dhcpd: DHCPNAK on 10.9.23.200 to 78:e7:d1:f2:46:a8 via 10.9.33.1
Dec 29 11:26:33 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 78:e7:d1:f2:46:a8 via 10.9.33.1
Dec 29 11:26:34 ubuntu dhcpd: DHCPOFFER on 10.9.33.200 to 78:e7:d1:f2:46:a8 (AJOSE7)
via 10.9.33.1
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# Arquivo localizacao_sas
Localizacao de computadores
-------------------------------------------Conta:
admin
Grupo:
Administrador
MAC Computador:
78:e7:d1:f2:46:a8
IP Computador:
10.9.23.200
Politica:
Politica de Admissao 1
Switch:
Modulo de admissao 4
Porta:
1
-------------------------------------------Conta:
vendas
Grupo:
Vendas
MAC Computador:
68:b5:99:e6:4a:e8
IP Computador:
10.9.33.201
Politica:
Politica de Admissao 2
Switch:
Modulo de admissao 3
Porta:
2
--------------------------------------------

# Arquivo modulo_admissao
Quantidade de Modulos de admissao do SAS: 4
-------------------------------------------Modulo de Admissao 1: Enterasys Matrix E1
Modelo:
1H582-25
Numero de Portas:
24 10/100/1000
IP de gerência:
10.9.10.2/24
-------------------------------------------Modulo de Admissao 2: H3C/3Com 5120 EI
Modelo:
5120-24 EI
Numero de Portas:
24 10/100/1000
IP de gerência:
10.9.11.2/24
-------------------------------------------Modulo de Admissao 3: Switch Cisco Catalys
Modelo:
Cisco 2950-12T
Numero de Portas:
12 10/100
IP de gerência:
10.9.12.2/24
-------------------------------------------Modulo de Admissao 4: Switch HP Procurve
Modelo:
HP Procurve 3524yl
Numero de Portas:
24 10/100/1000
IP de gerência:
10.9.13.1/24
-------------------------------------------# Arquivo politicas_admissao
Politicas de Admissao do SAS - PA
-------------------------------------------Politica de Admissao 1: Administrador
VLAN ID Associado:
2
Filtros aplicados:
Nenhum
--------------------------------------------
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Politica de Admissao 2: Vendas
VLAN ID Associado:
3
Filtros aplicados:
03
Bloqueio
TCP 20 (FTP-DATA)
Bloqueio
TCP 21 (FTP)
Bloqueio
TCP 23 (TELNET)
-------------------------------------------Politica de Admissao 3: Financeiro
VLAN ID Associado:
4
Filtros aplicados:
04
Bloqueio
ICMP ECHO (PING)
Bloqueio
IP 10.9.100.100
Bloqueio
TCP 80 (HTTP)
Bloqueio
TCO 443 (HTTPS)
-------------------------------------------* As PA estao associadas a grupos de contas.
# Arquivo reputacao_sas
Reputacao das Contas
-------------------------------------------Grupo:
Administrador
Usuario:
admin
Violacoes:
0
Reputacao:
Boa
-------------------------------------------Grupo:
Vendas
Usuario:
vendas
Violacoes:
0
Reputacao:
Boa
-------------------------------------------Grupo:
Financeiro
Usuario:
financeiro
Violacoes:
0
Reputacao:
Boa
-------------------------------------------#Arquivo usuarios_sas
Contas Cadastradas no Sistema
-------------------------------------------Grupo:
Administrador
Usuario:
admin
Senha:
****
Limite Violacoes:
5
-------------------------------------------Grupo:
Vendas
Usuario:
vendas
Senha:
****
Limite Violacoes:
3
-------------------------------------------Grupo:
Financeiro
Usuario:
financeiro
Senha:
****
Limite Violacoes:
1
--------------------------------------------
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APÊNDICE 2 Fotos dos Equipamentos do Experimento
As figuras abaixo ilustram os equipamentos utilizados no experimento.

A.2.1 Comutadores

Figura 45: Comutador HP 3500-24G POE com 24 portas 10/100/1000Mbps

Fonte: Hewlett Packard (2012)

Figura 46: Comutador Cisco Catalyst 2950-12T com 12 portas 10/100Mbps

Fonte: Cisco Systems (2012)

Figura 47: Comutador H3C 5120-24G EI com 24 portas 10/100/1000Mbps

Fonte: H3C (2012)

Figura 48: Comutador Enterasys 1H582-25 com 24 portas 10/100Mbps

Fonte: Enterasys Networks (2012)
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A.2.2 Computadores

Figura 49: Computador HP 6530B

Fonte: Hewlett Packard (2012)

Figura 50: Computador HP 8440P

Fonte: Hewlett Packard (2012)

A.2.3 Outros Equipamentos

Figura 51: Roteador DLINK WIFI com 4 portas 10/100Mbps

Fonte: DLINK (2012)
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Figura 52: Cable Modem Motorola

Fonte: Motorola (2012)
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APÊNDICE 3 Configurações dos Componentes do Experimento
Os arquivos de configurações abaixo descrevem as funcionalidades habilitadas e
desabilitadas nos equipamentos do experimento.

A.3.1 Configuração Comutador HP 3500yl-24G POE
; J8692A Configuration Editor; Created on release #K.15.06.0008
; Ver #01:0d:0c

hostname “HP-E3500yl-24G”
time timezone -3
ip access-list extended “101”
10 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 20 log
20 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 21 log
30 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 23 log
40 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
exit
ip access-list extended “102”
10 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 log
20 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 10.9.100.100 0.0.0.0 log
30 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 80 log
40 deny tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 443 log
50 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
exit
module 1 type J86xxA
ip default-gateway 10.9.100.1
ip routing
vlan 1
name “SERVER_SAS”
untagged 1-9,11-21
ip address 10.9.100.1 255.255.255.0
tagged 22-24
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no untagged 10
exit
vlan 2
name “admin”
ip helper-address 10.9.100.100
ip address 10.9.23.1 255.255.255.0
tagged 22-24
exit
vlan 3
name “vendas”
ip helper-address 10.9.100.100
ip address 10.9.33.1 255.255.255.0
tagged 22-24
ip access-group “101” in
exit
vlan 4
name “financeiro”
ip helper-address 10.9.100.100
ip address 10.9.43.1 255.255.255.0
tagged 22-24
ip access-group “102” in
exit
vlan 10
name “Enterasys_Switch”
untagged 22
ip address 10.9.10.1 255.255.255.252
exit
vlan 11
name “H3C_3Com_Switch”
untagged 23
ip address 10.9.11.1 255.255.255.252
exit
vlan 12
name “Cisco_Switch”
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untagged 24
ip address 10.9.12.1 255.255.255.252
exit
vlan 13
name “Internet”
untagged 10
ip address 10.9.13.1 255.255.255.252
exit
dhcp-snooping
logging 10.9.100.100 control-descr “HP_3500_24”
logging facility syslog
logging severity info
radius-server host 10.9.100.100
timesync sntp
sntp unicast
sntp server priority 1 10.9.100.100
interface 12
dhcp-snooping trust
exit
interface 22
dhcp-snooping trust
exit
interface 23
dhcp-snooping trust
exit
interface 24
dhcp-snooping trust
exit
snmp-server community “public” unrestricted
aaa accounting network start-stop radius
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 1-3
aaa port-access authenticator active
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A.3.2 Configuração Comutador Cisco Catalyst 2950 12T
!
! Last configuration change at 17:44:18 UTC Sun Jan 1 2012
! NVRAM config last updated at 17:44:46 UTC Sun Jan 1 2012
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname SW2950
!
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login telnet none
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
!
ip subnet-zero
!
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
dot1x system-auth-control
!
!
!
!
interface Port-channel1
switchport mode access
flowcontrol send off
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!
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
dot1x port-control auto
dot1x timeout reauth-period 100
dot1x reauthentication
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
switchport mode access
dot1x port-control auto
dot1x timeout reauth-period 100
dot1x reauthentication
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
switchport mode access
dot1x port-control auto
dot1x timeout reauth-period 100
dot1x reauthentication
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
switchport mode access
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channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/10
switchport mode access
channel-group 1 mode on
!
interface FastEthernet0/11
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
ip address 10.9.12.2 255.255.255.252
no ip route-cache
!
ip default-gateway 10.9.12.1
ip http server
ip radius source-interface FastEthernet0/12
ip access-list logging interval 200
logging facility syslog
logging 10.9.100.100
access-list 101 deny tcp any any eq ftp-data log
access-list 101 deny tcp any any eq ftp log
access-list 101 deny tcp any any eq telnet log
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 deny ip any host 10.9.100.100 log
access-list 102 deny tcp any any eq www log
access-list 102 deny tcp any any eq 443 log
access-list 102 permit ip any any
radius-server host 10.9.100.100 auth-port 1812 acct-port 1813 key admin_sas
radius-server retransmit 3
!
line con 0
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privilege level 15
password admin
login authentication telnet
line vty 0 4
privilege level 15
password admin
login authentication telnet
line vty 5 15
privilege level 15
password admin
login authentication telnet
!
ntp server 10.9.100.100
!
end

A.3.3 Configuração Comutador H3C/3Com 5120-24G EI
#
version 5.20, Release 1101P02
#
sysname H3C_3Com
#
info-center source default channel 2 log state off
info-center source 8021X channel 2 log level debugging
info-center loghost 10.9.100.100
info-center syslog channel 2
#
domain default enable 802.1x
#
telnet server enable
#
undo ntdp enable

124

#
dot1x
dot1x authentication-method eap
#
dhcp-snooping
#
acl number 3001
rule 1 deny tcp destination-port eq ftp-data logging
rule 2 deny tcp destination-port eq ftp logging
rule 3 deny tcp destination-port eq telnet logging
rule 4 permit ip
acl number 3002
rule 1 deny icmp logging
rule 2 deny ip destination 10.9.100.100 0 logging
rule 3 deny tcp destination-port eq www logging
rule 4 deny tcp destination-port eq 443 logging
rule 5 permit ip
#
vlan 1
#
vlan 2 to 4
#
vlan 10
#
radius scheme sas
primary authentication 10.9.100.100
key authentication admin_sas
user-name-format without-domain
#
domain 802.1x
authentication lan-access radius-scheme sas
authorization lan-access radius-scheme sas
access-limit disable
state active
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idle-cut disable
self-service-url disable
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
#
user-group system
#
local-user admin
password simple admin
authorization-attribute level 3
service-type telnet
#
interface NULL0
#
interface Vlan-interface1
ip address 10.9.11.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet1/0/1
dot1x
#
interface GigabitEthernet1/0/2
dot1x
#
interface GigabitEthernet1/0/3
dot1x
#
interface GigabitEthernet1/0/4
#
interface GigabitEthernet1/0/5
#
interface GigabitEthernet1/0/6
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#
interface GigabitEthernet1/0/7
#
interface GigabitEthernet1/0/8
#
interface GigabitEthernet1/0/9
#
interface GigabitEthernet1/0/10
#
interface GigabitEthernet1/0/11
#
interface GigabitEthernet1/0/12
#
interface GigabitEthernet1/0/13
#
interface GigabitEthernet1/0/14
#
interface GigabitEthernet1/0/15
#
interface GigabitEthernet1/0/16
#
interface GigabitEthernet1/0/17
#
interface GigabitEthernet1/0/18
#
interface GigabitEthernet1/0/19
#
interface GigabitEthernet1/0/20
#
interface GigabitEthernet1/0/21
#
interface GigabitEthernet1/0/22
#
interface GigabitEthernet1/0/23
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#
interface GigabitEthernet1/0/24
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
dhcp-snooping trust
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.9.11.1
#
ntp-service source-interface Vlan-interface1
#
load xml-configuration
#
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
#
return

A.3.4 Configuração Comutador Enterasys 1H582-25
!
set prompt “Enterasys_1H582-25”
!
! gvrp
set gvrp disable fe.0.1-24
! ip
set ip address 10.9.10.2 mask 255.255.255.252 gateway 10.9.10.1
! vlan
set vlan name SAS
set vlan 2 create
set vlan name 2 admin
set vlan 3 create
set vlan name 3 vendas
set vlan 4 create
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set vlan name 4 financeiro
! port commands
set port vlan fe.0.1-24 1
! syslog
set logging server 1 ip_addr 10.9.100.100 facility local0 severity 7 port 514 state
enable
!
! snmp
set community 9rds rw
! begin router
router
enable
config terminal
interface vlan 1
ip address 10.9.10.2 255.255.255.252
no shutdown
interface vlan 2
ip address 10.9.23.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 3
ip address 10.9.33.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 4
ip address 10.9.43.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.9.10.1
access-list 101 deny tcp any any eq 21 logging
access-list 101 deny tcp any any eq 20 logging
access-list 101 deny tcp any any eq 23 logging
access-list 101 permit ip any any
access-list 102 deny ip any host 10.9.100.100 logging
access-list 102 deny tcp any any eq 80 logging
access-list 102 deny tcp any any eq 443 logging
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access-list 102 permit ip any any
exit
set radius server 1 10.9.100.100 1812
set dot1x enable
set eapol enable
set eapol auth-mode forced-unauthorized fe.0.1-3
exit
write file
exit

A.3.5 Configuração Arquivo Users FreeRADIUS
# Usuarios SAS
#Conta admin do perfil administrador associada a política de admissão 1
#referente a VLAN 2
admin

Cleartext-Password := “admin”
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = ‘2’

#Conta vendas do perfil vendas associada a política de admissão 2 #referente a
VLAN 3
vendas

Cleartext-Password := “vendas”
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = ‘3’

#Conta financeiro do perfil administrador associada a política de #admissão 3
referente a VLAN 4
financeiro

Cleartext-Password := “financeiro”
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
Tunnel-Private-Group-Id = ‘4’
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A.3.6 Configuração Arquivo Clients FreeRADIUS
# Rede SAS (modulo de 130buntu130t)
client 10.9.0.0/16 {
secret

= admin_sas

shortname

= sas

}

A.3.7 Configuração Arquivo DHCP.conf FreeRADIUS
# DHCP SAS.

Subnet 10.9.8.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.9.8.200 10.9.8.210;
}
subnet 10.9.100.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.9.100.200 10.9.100.210;
option routers 10.9.100.1;
option broadcast-address 10.9.100.255;
}
subnet 10.9.33.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.9.33.200 10.9.33.210;
option routers 10.9.33.1;
option broadcast-address 10.9.33.255;
}
subnet 10.9.43.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.9.43.200 10.9.43.210;
option routers 10.9.43.1;
option broadcast-address 10.9.43.255;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don’t really recommend.
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#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.5.5.26 10.5.5.30;
# option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
# option domain-name “internal.example.org”;
# option routers 10.5.5.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
# default-lease-time 600;
# max-lease-time 7200;
#}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements. If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
# hardware 131buntu131t 0:0:c0:5d:bd:95;
# filename “vmunix.passacaglia”;
# server-name “131buntu.fugue.com”;
#}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts. These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP. Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
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# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
# hardware 132buntu132t 08:00:07:26:c0:a5;
# fixed-address fantasia.fugue.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that. The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class “foo” {
# match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = “SUNW”;
#}

shared-network SAS {

subnet 10.9.23.0 netmask 255.255.255.0 {
pool{
range 10.9.23.200 10.9.23.210;
option routers 10.9.23.1;
option broadcast-address 10.9.23.255;
}
}

} #end shared network
# subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#

option routers rtr-224.example.org;

# }
# subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#

option routers rtr-29.example.org;

# }
# pool {
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#

allow members of “foo”;

#

range 10.17.224.10 10.17.224.250;

# }
# pool {
#

deny members of “foo”;

#

range 10.0.29.10 10.0.29.230;

# }
#}
A.3.8 Configuração Arquivo NTP.conf FreeRADIUS
# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
server 0.ubuntu.pool.ntp.org
##server 1.ubuntu.pool.ntp.org
##server 2.ubuntu.pool.ntp.org
##server 3.ubuntu.pool.ntp.org
#10.9.100.100
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# Use Ubuntu’s ntp server as a fallback.
Server ntp.ubuntu.com

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
#

details.

The

web

page

<http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
# might also be helpful.
#
# Note that “restrict” applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don’t allow configuration.
Restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
Restrict 127.0.0.1
restrict ::1

# Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
# cryptographically authenticated.
#restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust

# If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
# (Again, the address is an example only.)
#broadcast 192.168.123.255

# If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
# next lines. Please do this only if you trust everybody on the network!
#disable auth
#broadcastclient

