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Resumo 
 

 
Nesta dissertação é efectuada uma abordagem à gestão centralizada de 

equipamentos de firewall em ambientes heterogéneos. Foi concebido e 

implementado um modelo de gestão centralizada e coerente de políticas de 

firewall, que deverão ser aplicadas uniformemente em diversos pontos da 

rede. 

Para tal, foi realizada pesquisa e estudados modelos existentes de definição 

de politicas de firewall abstractas. Verificando que esses modelos eram 

bastante insatisfatórios e incompletos, foi desenvolvida uma nova solução. 

A solução proposta é centralizada e assenta em 3 pilares: especificação de 

políticas de segurança, conversão de políticas de segurança e difusão, 

aplicação e verificação de políticas de segurança. 

Esta solução permitirá a gestão dos equipamentos através de uma consola de 

gestão central. Possibilitará a criação/edição de políticas de segurança, com 

base numa linguagem de especificação de políticas de segurança 

independente, assim como a sua verificação. Para tal foi definido um XML 

Schema que servirá de base à criação/edição de políticas, em formato XML. 

Depois de criadas as políticas independentes estas serão convertidas para 

políticas específicas de um determinado equipamento, utilizando, para tal, os 

módulos da aplicação de conversão de políticas de segurança – Security Policy 

Conversion Application (SPCA). 

Por fim estas políticas serão difundidas para o ponto de rede onde cada uma 

deverá ser aplicada localmente. Isto realizar-se-á através de uma aplicação de 

difusão de políticas de segurança - Security Policy Diffusion Application 

(SPDA), que se baseará num descrição pormenorizada dos equipamentos de 

firewall existentes na rede a gerir. 

Para demonstrar o conceito inerente à solução proposta foi desenvolvido um 

protótipo, que foi submetido a vários testes. 

 
 
Palavras-chave: Firewalls distribuídas, gestão centralizada de firewalls, 

regras de firewall abstacta, linguagem de especificação de políticas de 

segurança. 
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Abstract 
 
 

In this dissertion, we approach the firewall centralized managenement in 

heterogeneous environments theme. It was concebed and implemented a 

centralized and coherent managenement firewall’s policies model, which 

should be applied uniformously in several points of a data network. 

To do so, existent models to define independent firewall’s policies were 

research and studied. Coming to the conclusion that these models were pretty 

unsatisfactory and uncompleted, a new solution was developed. 

The solution we propose is centralizaded and it was developed in 3 directions: 

security policy specification and verification, security policy conversion and 

security policy diffusion and application. 

This solution will allow equipment managenement through a centralized 

managenement console. It will allow security policy creation/edition, based 

on a abstract security policy specification language, as well as its verification. 

To do so, it was defined a XML schema, that will be the basis of policy 

creation/edition, in XML format 

Once the independent policies are created, these will be converted to specific 

policies of determined equipments, using the security policy conversion 

application (SPCA). 

Finally, these policies will be led to the point of the data network where they 

must be applied. This will be done with the security policy diffusion 

application (SPDA), which will be based on a detailed network equipment 

description. 

To demonstrate the concept inherent to the solution we propose, it was 

developed a prototype, which was submmited to several tests. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Distributed firewalls, firewall centralized managenement, abstract 

firewall policies, security policy specification language. 
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1 - Introdução 

 

Uma das necessidades básicas da existência humana é a segurança. Cada vez 

mais as transferências de dados (e o seu armazenamento) são vitais para o 

bom funcionamento da nossa sociedade (principalmente da denominada 

“sociedade da informação”). Garantir a segurança desses mesmos dados é 

uma tarefa primária para garantir esse desejado bom funcionamento. 

Muitos são os métodos usados para o fazer, mas muitos são também as 

maneiras de contornar as medidas de segurança tomadas. 

 

A informática está presente no dia-a-dia da grande maioria das empresas e 

instituições, assumindo um papel fundamental no seu funcionamento. Os 

dados informáticos são considerados bens preciosos, na medida que a sua 

perda ou adulteração poderão significar prejuízos elevados a estas entidades. 

Assim sendo, a segurança desses dados deverá ser uma prioridade. 

 

Os dados informáticos poderão ser protegidos de várias formas, podendo ser 

tomadas diversas medidas para controlar o acesso devido e indevido, como, 

por exemplo, a utilização de palavras-passe. Porém, quando as máquinas são 

disponibilizadas em rede, o que normalmente acontece na maioria de 

empresas e instituições, a ameaça à segurança dos dados informáticos tende a 

ser maior. O facto de um conjunto de máquinas em rede partilharem 

informação obriga a que sejam tomadas medidas adicionais no que diz 

respeito à segurança. Assim, impõe-se que se implementem barreiras que 

regulam o acesso à informação, tarefa normalmente delegada às firewalls. 

 

A utilização de firewalls [1] nas redes de dados veio melhorar o nível de 

segurança presente. O valor deste melhoramento é proporcional à qualidade 

da firewall, ou seja, à sua política, implementação e manutenção. 

Infelizmente não existem sistemas perfeitos (principalmente porque todos 

eles dependem do homem) e por isso mesmo o melhor dos sistemas de 

segurança para redes informáticas está sujeito a “tráfego indesejado”. 
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Uma firewall é uma entidade que pode ser considerada como uma barreira 

que impede que algo indesejável a transponha. As firewalls têm como 

objectivo manter uma rede privada ou um computador invulneráveis aos 

referidos acessos indesejáveis. A firewall é a entidade que faz o controlo do 

tráfego entre várias redes ou entre uma rede (ou computador pessoal) e a 

Internet. Uma rede empresarial pode ter a necessidade (e normalmente tem) 

de estar ligada com diversas outras redes, como a Internet, redes de clientes, 

redes de fornecedores, redes de consultores, etc. A interligação com essas 

diferentes redes obriga à existência de várias entidades de controlo de 

tráfego. Estas entidades permitem que a nossa ligação à Internet se faça de 

uma forma mais segura, limitando, igualmente, o acesso a conteúdos ou 

recursos. 

 

1.1 – Identificação e Enquadramento do Problema 

 

A utilização de firewalls tornou-se, num passado recente, num mecanismo de 

segurança de extrema importância em qualquer instituição que faça uso das 

redes informáticas. As firewalls são responsáveis pela protecção das máquinas 

de uma rede contra acessos não desejados ou autorizados, actuando como 

uma barreira entre a rede interna e a Internet (ou outras redes). Para 

implementar um serviço de firewalls existem duas opções: adquirir software 

de firewall, que deverá ser instalado nos seus computadores, ou usar 

aplliances (hardware) de firewall dedicadas, que poderão simplesmente ser 

adicionadas à rede.  

 

Com a crescente complexidade das redes de dados, a segurança assume-se 

como uma tarefa cada vez mais exigente e complexa. As firewalls tradicionais 

são equipamentos normalmente colocados na periferia de uma rede, actuando 

como uma barreira que apenas permite a entrada e a saída de certos tipos de 

tráfego. Muitas vezes denominadas de firewalls de perímetro, estas dividem a 

rede em duas zonas: a zona interna, a qual é supostamente de confiança, e a 

zona externa, que se caracteriza por ser altamente insegura. Por esta razão, 

este tipo de firewalls são bastante dependentes da topologia da rede. Neste 
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conceito, a firewall é utilizada para assegurar que é aplicada uma política 

central, na qual está especificado qual o tráfego que pode entrar e sair da 

rede. Assim sendo, todo o tráfego que entra ou sai de uma rede 

obrigatoriamente terá de passar por este ponto.  

 

No entanto, este tipo de solução de segurança tem o inconveniente de 

influenciar, de forma negativa, a performance da rede e prejudicar a 

escalabilidade. As firewalls convencionais [1] baseiam o seu funcionamento 

em noções de topologia restrita e pontos de entrada controlados. Mais 

precisamente, assumem que todos, de um dos lados do ponto de entrada – a 

firewall -, são de confiança, e qualquer pessoa do outro lado do ponto de 

entrada é, pelos menos potencialmente, um inimigo. Assim, este tipo de 

firewalls caracteriza-se por serem pontos de afunilamento, sendo de pouca 

utilidade no que respeita à prevenção de problemas internos de segurança[2]. 

 

Alguns sugerem que a abordagem correcta a este problema é ignorar o 

conceito de firewall. São da opinião que as firewalls são obsoletas e que não 

são necessárias quando é utilizada criptografia [3]. 

Não partilhando desta opinião, penso que as firewalls são poderosos 

mecanismos de protecção. As firewalls fornecem um mecanismo para controlo 

de políticas. Permitem a um administrador de rede estabelecer uma política 

referente ao acesso ao exterior. Tal como as permissões sobre os ficheiros 

reforçam a política de segurança interna, uma firewall pode reforçar a 

política de segurança externa. 

 

Na tentativa de resolver os problemas inerentes às firewalls tradicionais, 

mantendo, no entanto, as suas vantagens, foi proposta, por Steven M. 

Bellovin[3], uma solução distribuída, em que a política é definida 

centralmente e a sua aplicação é executada localmente, em cada entidade 

onde exista uma firewall. Deste modo, as vantagens das firewalls 

convencionais são mantidas e, simultaneamente, são evitados a maioria dos 

problemas referidos, principalmente no que se refere à dependência da 

topologia. Com esta abordagem deixará de existir um único ponto de análise 
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de tráfego na rede, mas sim um conjunto de pontos que terão a seu cargo 

esta tarefa. Assim, consiste numa alternativa bastante válida no que se refere 

à frequente alteração da topologia das redes actuais. 

 

As firewalls distribuídas [1] podem reduzir a ameaça de ataques internos 

simplesmente por permitir, de uma forma mais fácil, a formação de grupo de 

utilizadores mais pequenos. Assim, por exemplo, o acesso a um servidor de 

ficheiros poderá ser restrito a um determinado grupo de computadores, em 

vez de o permitir a todos os utilizadores. De um ponto de vista de 

performance e disponibilidade da rede existe uma grande vantagem. Já não 

existe um único ponto de falha que poderá isolar uma rede inteira. No 

entanto, a questão das vantagens adquiridas pela utilização de firewalls 

distribuídas não deverá ser colocada em termos de redundância. Na prática, o 

facto de não se implementar protocolos de encaminhamento nas firewalls 

impedirá que este tipo de solução traga vantagens ao nível da redundância. 

 

Num ambiente típico de organizações [3], para simplificar a administração do 

sistema e de forma a permitir algum nível de controlo centralizado, um 

sistema de gestão é utilizado para administrar máquinas individualmente. 

Podem ser instalados patches, distribuído novo software, entre outras acções, 

recorrendo a este sistema de gestão. É este mesmo princípio que se pretende 

transportar para o conceito de firewalls distribuídas.  

 

Na estrutura de rede de uma empresa/organização existem, normalmente, 

equipamentos de firewall de diversos fabricantes, o que leva a que a gestão 

centralizada não seja uma tarefa trivial, uma vez que estes assentam em 

tecnologias distintas. A solução habitualmente encontrada para superar esta 

dificuldade consiste em encontrar uma forma de gerir centralmente o 

conjunto de equipamentos de um mesmo fabricante, recorrendo, por vezes, a 

soluções baseadas em interfaces manipuláveis através de um web browser. 

Assim, esse conjunto de equipamentos está a ser gerido remotamente, mas de 

forma individual e não integrada, enquanto que para os restantes 

equipamentos poderá ser adoptada uma solução semelhante. Existe ainda uma 
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outra alternativa, visto que diversos fabricantes tâm lançado as suas própias 

plataformas de gestão centralizada, apesar de estas apenas poderem ser 

utilizadas no contexto de um determinado modelo ou gama de modelos de 

firewalls. 

 

A política de segurança é aplicada individualmente (enforced) em cada 

máquina que compõe a firewall distribuída. O administrador de rede define a 

política de segurança de acordo com elementos identificativos das máquinas, 

como por exemplo o domínio a que pertencem, a sub-rede IP onde estão 

inseridas ou os seus endereços IP. A política resultante (definida num formato 

interno) é então expedida para essas máquinas, sendo aplicada a cada uma 

delas, numa linguagem que estas sejam capazes de entender. Esta política, 

depois de colocada no seu destino, deverá ser consultada antes de processar 

quaisquer mensagens que entrem ou saiam da máquina em causa, o que 

caracteriza o funcionamento normal de uma firewall. 

 

No entanto, esta solução, devido à permanente evolução desta área, assim 

como a presente realidade tecnológica e comercial, acarreta também uma 

grande desvantagem. Este tipo de implementação passa por conjugar 

diferentes tipos de equipamentos de diferentes fabricantes [15]. Assim, 

poderão existir várias firewalls dedicadas (appliances), com diferentes 

características, de diferentes fabricantes, diferenciando-se, sobretudo na 

linguagem de firewall utilizada. Poderão ainda existir computadores que 

estejam a executar funções de firewall através de um software. Assim, 

poderemos estar perante um ambiente bastante heterogéneo, com 

equipamentos de diferentes características a contribuir para um objectivo 

comum: uma solução de firewalls distribuídas. 

 

Tal como foi referido anteriormente, neste tipo de implementação, a política 

de segurança é definida pelo administrador, sendo necessário difundi-la e 

aplicá-la remotamente a cada um dos equipamentos. Esta difusão e aplicação 

deve ter em atenção as características de cada equipamento de forma a 
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realizar a configuração individual, pelo que a gestão das firewalls poderá 

tornar-se complexa. 

 
Figura 1.1 – Exemplo de um ambiente organizacional utilizando  

uma solução de firewalls distribuídas. 
 

Na figura 1.1 é possível observar um exemplo de uma possível implementação 

de firewalls distribuídas. Existe uma firewall dedicada WatchGuard® 

(appliance) destinada a filtrar o tráfego entre a Intranet e a Internet, um 

router que interliga os três departamentos e três switches, para interligar as 

máquinas de cada um dos departamentos, cada qual com uma firewall 

específica do sistema operativo que utilizam.  

 

Neste contexto, as organizações poderão utilizar firewalls como mecanismos 

de defesa contra intrusões externas e internas, aplicando o conceito de 

defesa em profundidade. Além disso, elas são bastante úteis no controlo de 

tráfego em situações de interligação de instituições distribuídas 

geograficamente, onde exista a necessidade de interligação de sistemas.  
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Dada a diversidade de equipamentos passíveis de efectuarem funções de 

firewall, a gestão das firewalls neste ambiente heterogéneo poderá tornar-se 

numa tarefa bastante complexa, morosa e passível de criar falhas que 

permitam acessos indesejáveis, uma vez que se torna mais provável que a 

pessoa que faz a sua gestão cometa mais erros. Isto deve-se ao facto de que 

as diversas firewalls se basearem em tecnologias distintas, o que torna a sua 

configuração diferente. Desta forma, o administrador responsável por este 

tipo de ambiente terá necessariamente de ser conhecedor de todas as 

tecnologias presentes numa rede de forma a conseguir configurar as diversas 

firewalls de acordo com as políticas que previamente definiu. Essa 

configuração terá de ser realizada manualmente, firewall a firewall, ou num 

conjunto de firewalls, tarefa bastante morosa e propensa a erros. Esta 

problemática não se colocaria se existisse uma linguagem de especificação de 

políticas standard, adoptada pelo conjunto de fabricantes que concebem e 

comercializam firewalls.  

 

Por outro lado, esta gestão poderá ser realizada de uma forma centralizada 

desde que se tenha em conta as características dos equipamentos em causa. 

Para se efectuar a gestão deste tipo de sistemas é necessário que os 

equipamentos intervenientes neste processo possam ser configurados pela 

aplicação de uma política comum definida centralmente, que deverá ser 

convertida numa linguagem passível de ser entendida pelo equipamento, 

cujas características deverão ser previamente conhecidas. Para não se 

descurar os aspectos da segurança, o sistema de gestão centralizada deverá 

ser capaz de difundir as políticas utilizando os mecanismos mais seguros e 

adequados a cada situação. Além disso, e para prevenir a adulteração das 

políticas de segurança por parte de terceiros, deverá existir um mecanismo de 

verificação de forma a comparar e validar as políticas aplicadas localmente 

com as políticas definidas centralmente. 

 

Deste modo, é possível aplicar um modelo de gestão centralizada e coerente 

de políticas de firewall, que poderão ser aplicadas, uniformente, em diversos 

pontos da rede, com recurso a equipamentos de implementação de 
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barramento de tráfego (firewalls) não homogéneos. Estes equipamentos tanto 

poderão ser firewalls como routers, switches ou mesmo os próprios postos de 

acesso à rede. Na solução final deverá ser possível gerar políticas de firewall 

coerentes entre todos os pontos de contacto com redes ou máquinas externas 

à rede gerida, aproveitando, desta forma, todas as vantagens das firewalls 

distribuídas, tornando a gestão mais fácil, flexível e segura. O esquema 

seguinte resume o que foi anteriormente dito. 

 

 
Figura 1.2 – Esquema das opções na gestão de firewalls 

 

No entanto, a perspectiva de gestão centralizada de equipamentos de diversos 

fabricantes apresenta uma desvantagem que importa referir. A criação de 

uma plataforma que permita o controlo da gestão de firewalls distribuídas, de 

diferentes fabricantes, irá implicar que, sempre que seja lançado um novo 

produto, será necessário o lançamento de novo módulo para a plataforma em 

causa, de forma a suportar esse equipamento. Isto significa que esta solução 

deverá estar em permanente evolução. 

 

O que nos propomos desenvolver nesta dissertação consiste na implementação 

de um protótipo de gestão centralizada de firewalls que seja capaz de lidar 

com, pelos menos, duas tecnologias distintas, de forma a demonstrar a 

validade do conceito anteriormente apresentado. 
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1.2 – Objectivos e Apresentação da Solução Proposta 

 

O problema com que nos deparamos neste trabalho consiste na gestão de um 

parque de firewalls heterógeneo, situação típica da maioria das organizações 

qe fazem uso das redes de dados. Para o solucionar propomos uma gestão 

centralizada integrada, usando uma única linguagem de especificação de 

políticas. 

 

Através desta solução, pretende-se avaliar a viabilidade de um modelo de 

gestão centralizada e coerente de políticas de firewall, que deverão ser 

aplicadas, uniformente, em diversos pontos da rede, com recurso a 

equipamentos de implementação de barramento de tráfego (firewalls) não 

homogéneos. Estes equipamentos tanto poderão ser firewalls propriamente 

ditas, como routers, switches, Access Points, etc, assim como os próprios 

postos de acesso à rede (Private Firewalls). 

 

O modelo a desenvolver deverá ser capaz de gerar políticas de firewall 

coerentes entre todos os pontos de contacto com redes ou máquinas externas 

à rede gerida. 

A pesquisa, estudo e aplicação de modelos existentes, de definição de 

politicas de firewall independentes deverão ser complementadas com o 

desenvolvimento de novas soluções caso as existentes se revelem 

inapropriadas. 

 

Para demonstrar a validade do modelo serão desenvolvidos dois módulos de 

adaptação a dois tipos distintos de equipamentos. Além disto, o modelo 

deverá incluir um mecanismo de difusão de políticas, de forma a que estas 

possam ser transmitidas e aplicadas remotamente. 

 

Definidos estes objectivos, foi proposta uma solução que assenta na 

implementação dos seguintes três componentes: 

  

- Especificação de políticas de segurança independentes; 
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- Conversão das políticas independentes em políticas específicas de 

determinadas tecnologias; 

- Difusão, aplicação local e verificação de anomalias nas políticas de 

segurança específicas.  

 

Generalizando, poderá afirmar-se que o principal objectivo deste trabalho 

consiste na criação de uma plataforma de gestão centralizada, que permitirá 

ao administrador de rede gerir as diversas firewalls presentes na sua rede 

informática, tendo em atenção que estas poderão utilizar diferentes 

tecnologias e serem oriundas de diversos fabricantes. Deste modo, e a partir 

de uma consola de gestão central, o gestor terá a oportunidade de efectuar 

uma configuração global e não individual das firewalls existentes no seu 

domínio, trazendo tal facto enormes vantagens. 

 

O primeiro componente da solução proposta - especificação de políticas de 

segurança – consiste na criação de um mecanismo de criação de políticas 

independentes, com base numa linguagem de especificação de políticas 

existente, através de criação de ficheiros XML, onde constem políticas de 

segurança definidas pelo gestor da rede. Os ficheiros XML são criados com 

base num XML Schema, ao qual se atribuiu a denominação de XML Security 

Policy Specification Language (XSPSL). Este schema deverá reportar-se a uma 

linguagem de especificação de políticas existente, podendo, no entanto, 

suprimir as suas limitações, adequando o componente para a solução em 

causa. 

 

O segundo componente - conversão das políticas independentes em políticas 

específicas de determinadas tecnologias – consiste na tradução das políticas 

ditas globais para políticas de segurança que apenas poderão ser entendidas, 

e consequentemente aplicadas, por um equipamento que utilize uma 

determinada tecnologia específica. Tal como definido nos objectivos 

anteriormente descritos, deverão ser desenvolvidas dois módulos que 

efectuem a adaptação das políticas independentes em políticas específicas. As 

tecnologias escolhidas para implementar estas aplicações de conversão foram 
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o IPTables e a firewall Firebox® SOHO 6, do fabricante WatchGuard®, por 

razões mais à frente indicadas. A estas aplicações de conversão de políticas 

foi dado o nome de Security Policy Conversion Application (SPCA). 

 

O terceiro e último componente – difusão, aplicação local e verificação de 

anomalias nas políticas de segurança específicas – consiste na transmissão e 

aplicação das políticas de segurança remotamente. Aqui poderão ser 

adoptadas soluções já existentes ou, caso estas não sejam apropriadas à 

solução apresentada, poderá ser desenvolvida uma solução cuja função seja a 

transmissão dos dados até ao equipamento objecto da política de segurança e 

a sua consequente aplicação. Este módulo foi denominado de Security Policy 

Diffusion Application (SPDA). Foi ainda proposto um mecanismo capaz de 

detectar anomalias nas políticas de segurança locais. Este mecanismo deverá 

efectuar a comparação de um política global de referência com a política de 

segurança local e, em caso de não equivalência, deverá notificar o gestor da 

rede. A esta aplicação foi dado o nome de Security Policy Verification 

Application (SPVA). 

 

Neste capítulo procedeu-se à apresentação do conceito de firewall, a sua 

função, os problemas que apresenta, bem como o seu cenário típico de 

utilização. Além disso foram referidas as topologias típicas de uma 

organização e as dificuldades na gestão de soluções de firewalls nestes 

ambientes, tendo sido apresentada uma proposta alternativa às existentes 

actualmente.  

Os capítulos seguintes encontram-se organizados da forma abaixo indicada. 

 

No capítulo 2 será apresentado o trabalho relacionado com a problemática 

deste trabalho, a nível académico e a nível comercial. 

No capítulo 3 será apresentada a arquitectura da solução proposta, assim 

como a descrição de todos os seus componentes. 

No capítulo 4 será analisada a linguagem de especificação de políticas 

escolhida, de forma a justificar a sua adequação ao âmbito deste trabalho. 
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No capítulo 5 será descrita a XML Security Policy Specification Language 

(XSPSL), que consiste num XML Schema que regula a criação de documentos 

XML, onde serão definidas as políticas de segurança.  

No capítulo 6 será abordada a aplicação de conversão de políticas genéricas 

para políticas específicas de duas tecnologias de firewall, nomeadamente 

IPTables e WatchGuard®.  

No capítulo 7 será descrito o XML Schema que regula a criação de documentos 

XML que documentam a estrutura da rede – Equipment Information Schema 

(EIS). Será também analisado o processo de difusão e aplicação das políticas 

de segurança, através da caracterização da aplicação desenvolvida para esse 

efeito. 

No capítulo 8, serão divulgados os resultados dos testes realizados à solução 

implementada. 

Finalmente, no capítulo 9, serão apresentadas as conclusões do trabalho, as 

suas limitações, bem como será referido o possível trabalho futuro da solução 

apresentada. 
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2 – Trabalho Relacionado 
 

2.1 – Trabalho Académico 

 

A gestão centralizada de firewalls distribuídas é objecto de estudo dos 

académicos e investigadores desde, pelo menos, 1996. Neste ano, foi 

publicado um artigo, no âmbito da 10ª Conferência de Administração de 

Sistemas da USENIX, denominado “Centralized Administration of Distributed 

Firewalls” [29]. Este artigo demonstra o modo como foi implementada a 

gestão do parque de firewalls da Bell Atlantic a partir de um ponto central. A 

solução adoptada passou por utilizar um conjunto de firewall appliances da 

Sun® e também software da CheckPoint®, nomeadamente o Firewall/1. Para 

gerir estas firewalls os administradores utilizavam software específico de 

cada uma das plataformas proprietárias, tirando partido das tecnologias então 

disponíveis nesta área, incluindo software de monitorização. Concluiram que 

a gestão centralizadas das firewalls distribuídas poderia ser realizada de uma 

forma eficiente e segura, segundo os parâmetros da época. 

 

Em 1999, o artigo de Steven M. Bellovin [3] evidencia as vantagens da 

utilização das firewalls distribuídas em detrimento das firewalls 

convencionais, dando ênfase, igualmente, às possibilidades de gestão central 

e controlo de políticas de segurança neste tipo de arquitectura. Porém, um 

outro artigo [30], chama a atenção para as desvantagens que poderão advir de 

uma arquitectura distribuída. Refere que a distribuição aumenta a dificuldade 

de manter uma rede segura, propondo a existência de um Distributed Firewall 

Server (DFS). Este possibilitará e facilitará a gestão de cada um dos sistemas 

que compõem o parque de firewalls de uma organização, de uma forma 

centralizada. 

 

Mais tarde, surge o conceito de gestão baseada em políticas e com ele, a sua 

aplicação a sistemas distribuídos, incluindo firewalls. Neste contexto, foi 

definido o “The PONDER Policy Based Management Toolkit” [31], que se 

assumia como uma solução de gestão de sistemas de larga escala, de âmbito 
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bastante alargado, onde se inseriam as firewalls. A nível nacional, foi 

elaborada uma dissertação de mestrado [7] na área da gestão por políticas e a 

sua aplicação às firewalls. Este trabalho aplica o modelo Policy-Based 

Networking (PBN) [32] à gestão das firewalls. O autor desenvolveu um 

protótipo que permitiu “concluir que a aplicação desta metodologia, de uma 

forma generalizada, à configuração de um grande número de firewalls de 

diferentes fabricantes é uma tarefa árdua se não existir o apoio desses 

mesmos fabricantes”. 

 

Apesar de não existir uma quantidade considerável de trabalho académico 

nesta área específica, foram aqui referidos os trabalhos que, na nossa 

opinião, mais se destacaram e que permitiram o esclarecimento do estado da 

arte do assunto sobre o qual esta dissertação incide. De seguida será 

efectuado um levantamento das principais soluções comerciais existentes 

actualmente, na tentativa de compreender a abrangência dos produtos 

desenvolvidos por diversas empresas. 

 

2.2 – Soluções Comerciais 

 

CheckPoint Provider-1 

A empresa CheckPoint apresenta este software como uma ferramenta de 

gestão centralizada de segurança, que poderá ser utilizado nos ambientes 

mais complexos. Caracteriza esta solução a capacidade de gerir situações que 

possuam os requisitos de ambientes multi-políticas de segurança, sendo 

aconselhável a dois tipos de clientes: aos ISP’s e às empresas em geral. Aos 

ISP porque permitirá a consolidação e a centralização da gestão de políticas 

de segurança para milhares de clientes, enquanto que as empresas em geral 

simplificarão a sua política de segurança, segmentando-a em sub-políticas, 

mais fáceis de gerir. 

No entanto, e com uma análise mais detalhada da solução em causa, é 

possível compreender que esta está orientada para o hardware e software 

desenvolvido por este fabricante, o que a torna uma solução demasiado 

específica e não generalista. 
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CyberGuard  Global Command Center 

Esta é uma solução cujos objectivos são bastante semelhantes à solução 

apresentada anteriormente. Esta solução é composta por quatro ferramentas 

que visam a gestão de um ambiente empresarial que utilize políticas de 

segurança complexas. Além disso, o fabricante descreve-a com uma forma 

eficiente de comparar as políticas de segurança adoptadas com a 

implementação de segurança presente na rede. Com esta aplicação é possível 

gerir as políticas de acordo com uma determinada firewall, com um grupo de 

firewalls ou com toda a organização. 

Porém, e uma vez mais, verifica-se que esta solução está adoptada aos 

equipamentos do próprio fabricante. Assim sendo, e numa perspectiva de 

heterogeneidade da rede, não se poderá utilizar esta solução, uma vez que 

esta não possui suporte para equipamentos de outros fabricantes. 

 

Symantec Enterprise Security Manager 

Este produto permite definir e gerir políticas de segurança a partir de uma 

simples consola. Permite, também, relacionar os dados das políticas definidas 

com diversos equipamentos relacionados com a segurança, nomeadamente, 

firewalls, detecção de intrusão, anti-vírus, detecção de vulnaribilidades, 

entre outros. Este facto auxiliará as organizações a maximizar o valor do seu 

investimento em equipamentos de segurança, assim como a melhorar a sua 

postura relativamente à segurança de redes de dados.  

Esta solução permite, através de uma consola, efectuar a gestão de um 

repositório de políticas, bem como a difusão e aplicação de políticas nos 

vários equipamentos existentes na rede. 

No entanto, esta ferramenta está bastante limitada no que refere ao suporte 

de equipamentos de diversos fabricantes. Actualmente, apenas possui suporte 

para firewalls de um fabricante, facto que limita bastante a sua utilização. 

 

CiscoWorks VPN/Security Management Solution 

Esta solução consiste num pacote de produtividade composto por vários 

utilitários Web que permitem a configuração, monitorização e resolução de 

problemas para VPN’s, firewalls, sistemas de detecção de intrusão na rede 
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(IDS’S) e sistemas de prevenção de intrusão (IPS’s). Além disto, consiste numa 

ferramenta capaz de efectuar o inventário dos equipamentos de rede e 

realizar a distribuição de software. 

Apesar de ser uma solução bastante completa, o seu funcionamento está 

orientado apenas para alguns equipamentos da Cisco®, dependendo da versão 

do IOS, não estando previsto qualquer suporte para equipamentos de outros 

fabricantes. Posto isto, conclui-se, uma vez mais, que se trata de uma solução 

bastante limitada no âmbito da gestão de firewalls em ambientes 

heterogéneos. 

 

Ponte VoyenceControl! 

Este produto permite a automatização e a standartização da configuração e 

gestão da rede ao nível dos equipamentos. Os equipamentos suportados 

incluem routers, switches, firewalls e concentradores de VPN. Esta solução 

possibilita a mudança de configurações de gestão, a aplicação de políticas de 

segurança e a activação de serviços, através da descoberta de equipamentos. 

No que se refere ao suporte para equipamentos de fabricantes distintos, 

apesar desta aplicação estar um passo à frente relativamente às soluções 

atrás apresentadas, ainda não possui suporte para algumas das tecnologias 

mais utilizadas actualmente. 

 

Como foi possível verificar das curtas descrições acima realizadas, aquando do 

início deste trabalho, não existia uma solução que contemplasse a gestão 

centralizadas de firewalls de diversos fabricantes. As soluções existentes 

visam apenas a gestão de equipamentos de um determinado fabricante ou, 

então, o suporte de um número limitado de tecnologias/equipamentos, sem 

grandes perspectivas de actualização, em grande parte devido à falta de 

colaboração entre os fabricantes. 
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3 – Arquitectura 

 

Neste capítulo será descrita a arquitectura adoptada para a solução de gestão 

centralizada de firewalls distribuídas proposta. Será efectuada uma análise, 

com algum nível de detalhe, de todos os seus componentes, referindo os seus 

objectivos e funções específicas.  

 

3.1 – Introdução 

 

O conceito principal da arquitectura proposta é a criação de uma plataforma 

de gestão de firewalls distribuídas, recorrendo à utilização de políticas de 

segurança, sendo estas políticas regras que determinam o funcionamento dos 

equipamentos existentes numa rede e que, consequentemente, determinam o 

funcionamento global da rede. Sendo o principal objectivo deste trabalho a 

gestão centralizada das firewalls de uma rede, deverão existir mecanismos 

que visam o suporte de uma definição independente das regras e políticas 

usadas e a utilização dessas mesmas regras por vários equipamentos. A 

concretização destes objectivos permite uma maior consistência entre todos 

os elementos da rede. Neste conceito, o administrador de um sistema deve 

descrever a defesa perimétrica, ou seja, deve definir aquilo que deverá ser 

permitido ou negado, em vez de se preocupar com o modo como isso deverá 

ser feito. 

 

A gestão centralizada dos equipamentos presentes numa rede pressupõe que 

exista um meio de configurar estes equipamentos de uma forma remota, sem 

necessidade de aceder fisicamente a cada elemento individualmente. Para 

tal, deverá existir uma consola de gestão central, onde estarão disponíveis 

todas as ferramentas necessárias para gerir os equipamentos da rede.  

 

A gestão dos equipamentos realizar-se-á através de um conjunto de 

componentes, cada qual com a sua função específica, que permitem realizar 

diversas tarefas, cujo objectivo comum é a gestão centralizada dos 
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equipamentos da rede. Esses componentes encontram-se interligado através 

de diversos utilitários, como se poderá observar na figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 – Arquitectura da solução proposta 

 

A partir da consola central, como anteriormente referido, é possível realizar, 

independentemente, quatro tipos de tarefas: definição de políticas de 

segurança, conversão de políticas de segurança, difusão e aplicação de 

políticas de segurança, assim como a sua verificação. Dependendo da tarefa 

que o gestor deseje efectuar, tem à sua disposição os diversos utilitários 

criados para o efeito. O processo de tradução de políticas de segurança 

poderá ser realizado de uma forma sequencial, ou seja, poderá iniciar o 

processo através da especificação de uma política global, seguido da sua 

conversão para uma política específica e, por último, da transmissão e 

aplicação da política em causa, ou poderá ser realizado de uma forma 

fraccionada. Isto significa, por exemplo, que o gestor poderá já ter definida a 

política independente e utilizar a aplicação de conversão de políticas, 

recorrendo à política já existente, servindo esta como política de referência. 

Um outro exemplo desta situação será a existência de uma política específica, 

que o administrador da rede utilizará para transmissão e aplicação num 

equipamento existente na rede. Uma vez mais, esta política específica 

funcionará como uma política de referência. Este processo poderá ainda ser 

complementado com a verificação de que a política difundida foi, de facto, 

aplicada num determinado equipamento, recorrendo, para tal, à aplicação 

específica. 
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Deste modo, e dependendo da tarefa que o gestor pretender efectuar, este 

tem à sua disposição uma série de instrumentos, com uma especificidade 

própria, que lhe fornece meios através dos quais poderá gerir centralmente os 

equipamentos de firewall da sua rede. Além disto, estes instrumentos não 

requerem que sejam utilizados em conjunto e poderão, por conseguinte, ser 

utilizados como blocos autónomos, desde que possuam elementos de 

referência. 

A descrição até agora efectuada poderá ser vista sob a perspectiva de três 

blocos distintos. O primeiro bloco corresponde à gestão centralizada, 

representada pela consola de gestão, o segundo corresponde às várias 

ferramentas que permitem a especificação, conversão, difusão e verificação 

das políticas, enquanto que o terceiro e último bloco corresponde aos 

equipamentos de firewall objecto do processo de administração inerente a 

esta solução.  

Na figura seguinte é possível observar um esquema que traduz o que foi acima 

referido. 

 
Figura 3.2 – Esquema da solução proposta 

 

De seguida serão descritas as várias funcionalidades da arquitectura da 

solução proposta no âmbito deste trabalho. 
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3.2 – Gestão Centralizada 

 

As políticas serão editadas usando uma ferramenta que permita ao 

administrador um grande nível de abstracção dos componentes da rede, sendo 

a descrição destas efectuada com base numa linguagem de alto nível. 

 

A consola de gestão fornece uma interface para o administrador da rede 

utilizar o sistema de gestão por políticas. Esta também integrará as funções 

de edição, tradução, difusão e verificação das políticas.  

 

Com o editor de políticas, o administrador deve ser capaz de introduzir, 

visualizar e editar as políticas existentes no seu repositório.  

Após a introdução de uma política através do editor e antes de esta ser 

armazenada no repositório, numa situação ideal, deveria ser efectuada uma 

validação contra possíveis conflitos com outras políticas já existentes. Apesar 

de tal tarefa possuir bastante relevância no sentido de manter a coerência na 

gestão da rede, tal validação não está prevista na solução proposta.  

 

O sistema de gestão centralizada proposto fornece ao utilizador uma série de 

ferramentas invocadas através da linha de comandos (das aplicações 

desenvolvidas), através das quais este poderá realizar as diversas operações 

previstas nesta solução.  

 

A situação ideal a adoptar seria a implementação de uma interface gráfica. 

Apesar de esta solução não estar prevista no âmbito deste trabalho, o 

desenvolvimento de uma interface gráfica seria, sem dúvida, uma mais valia 

para os administradores das firewalls. Uma tecnologia amplamente aceite 

para implementação da interface da consola de gestão é o uso de Web 

Browsers, pois actualmente é uma interface com um largo espectro de 

utilização, mais do que os outros tipos de GUIs (Graphic User Interface). Este 

tipo de tecnologia está disponível na grande maioria dos equipamentos actuais 

sendo paralelamente uma tecnologia bastante bem aceite pelos utilizadores. 

A natureza hipermédia deste tipo de interface permite uma boa apresentação 
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e navegação em áreas como a definição de políticas de alto nível, conversão e 

difusão de políticas. Este tipo de tecnologia é independente da localização do 

utilizador e da plataforma em que deve funcionar, reduzindo 

significativamente os problemas de implementação do sistema. Num sistema 

baseado nesta tecnologia, as tarefas relacionadas com a gestão do sistema 

deixam de ser necessariamente efectuadas em equipamentos específicos, 

passando a poder ser efectuadas de qualquer local com acesso à rede. 

 

3.3 – Especificação de Políticas de Segurança 

 

Este componente tem como principal objectivo a definição de políticas de 

segurança genéricas e de referência, independentes de qualquer tipo de 

equipamento. Para tal, foi definido um XML Schema – XML Security Policy 

Specification Language (XSPSL), que servirá de base à especificação de 

políticas de segurança no formato referido. Este schema será analisado com 

pormenor no capítulo 5. 

 

Assim sendo, as políticas de segurança serão expressas em XML. Aqui, a 

verificação das políticas é realizada a nível sintáctico, ou seja, será verificado 

se existe algum erro na construção do documento XML que contém as políticas 

através das restrições, chaves e referências de chave que estão definidas no 

XML Schema. 

 

A correcção da política definida é conseguida através de um conjunto de 

restrições impostas aquando da inserção dos diversos elementos que a 

compõem. A implementação do XML Schema referido significa que o gestor da 

rede terá à sua disposição uma ferramenta que permitirá a especificação de 

uma política genérica e independente, com base numa linguagem de alto 

nível existente, que poderá ser aplicada aos equipamentos de firewall 

presentes na rede. As políticas a implementar poderão ser criadas, editadas 

ou consultadas com um editor de XML convencional, sendo o documento XML 

baseado no XML Schema a criar.  
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Este componente implica enormes vantagens num sistema de gestão 

centralizada de equipamento, uma vez que é possível definir uma política, 

cuja linguagem é genérica, podendo ser aplicada a cada equipamento através 

de uma conversão da política para uma determinada linguagem específica.  

 

3.4 – Conversão de Políticas de Segurança 

 

Uma vez criada a política independente, expressa numa linguagem não 

compreendida pelos equipamentos presentes na rede, existe a necessidade de 

se transformar essa mesma política numa outra, expressa numa linguagem 

própria dos equipamentos em causa. 

 

Deste modo, e dada a especificidade e variedade de equipamentos de firewall 

existentes, e consequentemente de linguagem de firewall utilizadas, terá de 

existir um mecanismo capaz de converter uma política genérica numa política 

específica de um determinado equipamento. 

 

Neste contexto, deverão ser criadas aplicações de conversão de políticas – 

Security Policy Conversion Application (SPCA), que permitam o mapeamento 

de políticas genéricas (independentes de qualquer tecnologia de firewall) em 

políticas específicas (referentes a determinadas tecnologias). Com a ajuda 

deste tipo de aplicações deixa de ser necessário especificar políticas 

individuais para cada equipamento existente na rede a gerir. Desta forma, é 

possível a criação de apenas uma política, considerada como a política global, 

que deverá ser traduzida em tantas políticas quantos equipamento de 

características distintas existirem.  

 

Esta conversão tem como objectivo a criação de políticas de segurança cujo 

conteúdo seja compreendido por equipamentos e tecnologias que utilizam as 

suas próprias linguagens para implementação de políticas de segurança. Na 

impossibilidade de contemplar todos os equipamentos e tecnologias existentes 

na área das firewalls foi definido que, no trabalho em causa, deveriam ser 
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desenvolvidos dois módulos de conversão de políticas, de forma a demonstrar 

a viabilidade do conceito aqui introduzido. 

 

Este componente da arquitectura aqui descrita consiste num mecanismo 

essencial no âmbito da gestão centralizada e no âmbito da existência de 

ambientes heterogéneos em redes de dados. Por um lado caracteriza-se por 

ser uma ferramenta concebida para ser utilizada numa consola de gestão a 

nível central, enquanto que, por outro, pode ser definido como algo capaz de 

efectuar a transposição de um elemento homogéneo para vários elementos 

que se caracterizam pela sua heterogeneidade. 

 

3.5 – Difusão e Aplicação de Políticas de Segurança 

 

Uma vez criadas as políticas de segurança referentes a cada tipo de 

equipamento existente na rede a gerir, existe agora a necessidade de as fazer 

chegar ao local onde estas serão, de facto, aplicadas.  

 

Para atingir este objectivo, é necessário, em primeiro lugar, que sejam 

conhecidas uma série de características relevantes relativas ao(s) 

equipamento(s) em causa. Por exemplo, para transmitir a informação 

necessária (políticas de segurança), de forma a que ela possa ser aplicada 

localmente, é necessário que esta transmissão tenha em linha de conta a 

forma de comunicação do equipamento com os restantes elementos da rede. 

Tal como este tipo de  informação é fulcral para alcançar o objectivo deste 

componente com sucesso existem mais informações que serão necessárias 

para realizar esta tarefa. 

 

Desta forma, conhecendo as características do equipamento ao qual se irá a 

aplicar a política de segurança, é possível difundir a política até ao seu 

destino final para esta seja aplicada e esteja em consonância com a política 

independente que lhe deu origem. 
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O principal objectivo deste componente consiste na difusão das políticas 

específicas de cada equipamento da consola de gestão central até ao conjunto 

de equipamentos objecto dessas mesmas políticas. Chegadas as políticas aos 

equipamentos correspondentes, a função deste componente passa ainda por 

garantir que as regras de segurança que foram recebidas são aplicadas na 

máquina em causa, o que constitui o segundo objectivo. Isto porque o envio 

das políticas não será suficiente, em alguns casos, para garantir de estas são, 

realmente, implementadas localmente. As tarefas de difusão e aplicação das 

políticas de segurança são realizadas pelas Security Policy Diffusion 

Application (SPDA). 

 

3.6 – Verificação de Políticas de Segurança 

 

Na solução proposta neste trabalho, como complemento à difusão e aplicação 

das políticas, o administrador de rede tem a possibilidade de verificar se, 

efectivamente, as políticas foram aplicadas num determinado equipamento e 

se estão de acordo com o que foi inicialmente definido. 

 Deste modo, a Security Policy Verification Application (SPVA), aplicação 

responsável pela verificação das políticas de segurança, poderá ser útil no 

momento após a difusão e aplicação das políticas, mas também 

posteriormente, sendo uma ferramenta de detecção de possíveis alterações 

da(s) política(s) definida(s) centralmente. 

Assim, situações como erros na difusão e aplicação das políticas de segurança 

e a adulteração destas poderão ser detectadas remotamente a partir da 

consola de gestão, podendo ser tomadas medidas no sentido de corrigir estas 

situações. 

 

Descrita a arquitectura pela qual se irá regular a implementação da solução 

proposta, de seguida será descrita a forma como esta será implementada. Nos 

próximos capítulos serão analisados individualmente cada um dos módulos 

necessários para satisfazer os objectivos traçados na arquitectura 

apresentada. 
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4 – Linguagem de Especificação de Políticas de 

Segurança 

 

No início deste capítulo serão expostos os requisitos que uma linguagem de 

especificação de políticas deverá preencher de forma a ser utilizada na 

implementação de políticas de nível global em ambientes heterogéneos. Foi 

efectuado um estudo comparativo de várias linguagens de especificação de 

políticas de segurança, com o objectivo de seleccionar uma delas e utilizá-la 

como a linguagem de referência para o trabalho.  

 

Para que seja possível representar correctamente um conjunto de políticas de 

segurança é necessária uma linguagem uniformizadora, de forma a ser 

possível verificar a sua validade. Através desta linguagem o gestor de rede 

descreve o comportamento que pretende que o seu perímetro de defesa 

possua, especificando políticas de segurança. Durante este trabalho não foi 

encontrada qualquer norma para uma linguagem deste tipo, existindo sim, 

vários documentos orientadores, cada um vocacionado para a área de gestão 

que se pretende. 

 

No caso de se optar pela criação de uma linguagem que permita especificar 

políticas de sergurança, esta deverá fornecer um suporte para maioria dos 

cenários de firewall actualmente existentes, isto é, deverá ser bastante 

abrangente. Assim sendo, na primeira fase foram identificados os requisitos 

que uma linguagem de especificação de políticas para o contexto em causa 

deverá suportar. A criação de uma nova linguagem, com base numa linguagem 

de referência, deverá ser uma opção válida se se chegar à conclusão que 

nenhuma das linguagens de especificação de políticas actualmente existentes 

constituam uma alternativa viável, no contexto da configuração das políticas 

de segurança em firewalls. 
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4.1 - Requisitos das Linguagens para Implementação de Políticas de 

Segurança 

 

Uma linguagem de especificação de políticas deve ser simples e facilmente 

compreensível pelos administradores. Deve permitir suporte para múltiplas 

actividades de gestão, nomeadamente políticas de segurança (conjunto de 

regras que deverá ser observado de forma a controlar o acesso à rede). As 

políticas devem ser agrupadas e não serem apenas tratadas de forma 

individual de modo a facilitar a especificação de políticas relacionadas com 

redes de grande dimensão.  

Para que as acções referentes a segurança e gestão da rede possam estar 

relacionadas entre si a linguagem deve permitir, sempre que necessário, 

efectuar algum tipo de composição de políticas, com a possibilidade de as 

analisar em termos de conflitos com outras políticas, bem como verificar a 

sua consistência dentro da especificação global. Por último, a linguagem deve 

ser expansível, de modo a permitir novos tipos de políticas que 

previsivelmente irão surgir no futuro [8].  

A especificação de políticas pode ser efectuada através do uso de uma 

linguagem e um conjunto de acessórios que permitam manipular essa mesma 

linguagem [9]. 

Existindo várias especificações, cada uma com a sua própria sintaxe e 

semântica, deve ser escolhida uma linguagem que seja extensível e com um 

elevado grau de flexibilidade, pois estão constantemente a surgir novas 

necessidades de gestão o que implica que novas funcionalidades devem ser 

adicionadas à linguagem sem grande esforço adicional. 

Resumindo, no âmbito deste projecto, uma linguagem de especificação de 

políticas de segurança deverá possuir as seguintes características: 

 

- Simplicidade; 

- Flexibilidade; 

- Suporte para múltiplas actividades de gestão; 

- Homogeneização das políticas (devem ser tratadas como um todo e 

não como políticas individuais); 
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- Facilidade de edição; 

- Suporte de mecanismos de segurança; 

- Suporte para arquitecturas distribuídas; 

- Possibilidade de expansão. 

 

Tendo em conta estes aspectos, foram estudadas várias linguagens que, numa 

primeira abordagem, seriam boas candidatas à escolha final. Pretendeu-se 

com este estudo efectuar uma análise comparativa entre as diversas 

linguagens, permitindo concluir sobre a que melhor se adaptaria à gestão de 

firewalls. No entanto, este estudo comparativo não é parte integrante deste 

documento, sob a pena deste se tornar demasiado extenso, sendo apenas 

referida a linguagem sobre a qual recaiu a escolha final: Security Policy 

Specification Language (SPSL). 

 

4.2 - Linguagem SPSL (Security Policy Specification Language) 

 

Nesta secção é feita uma breve apresentação da linguagem SPSL. A SPSL é 

uma linguagem especialmente concebida para especificação de políticas de 

segurança para redes em geral e para IPsec em particular, tendo sido proposta 

em 1999 como Draft à IETF [11]. 

SPSL é uma linguagem declarativa baseada em objectos [5]. Objectos são 

instâncias de classes especificadas em SPSL. Cada classe tem um conjunto de 

atributos que são usados para manter a informação associada a objectos dessa 

classe. Os atributos podem ser ou não obrigatórios, i.e. podem ou não existir 

obrigatoriamente em todos os objectos duma classe e podem ocorrer ou não 

múltiplas vezes no mesmo objecto. A ordem pela qual os atributos aparecem 

na definição duma classe é relevante. O tipo do valor dum atributo é 

especificado em SPSL recorrendo a um conjunto de tipos primitivos 

predefinidos. 

A principal classe definida em SPSL é a classe policy a qual representa uma 

política de segurança, i.e., em termos mais prosaicos, uma regra de filtragem 

duma firewall. Para permitir a especificação duma política de segurança, 

SPSL define ainda várias outras classes as quais se podem agrupar em 2 
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conjuntos: classes representando entidades de redes de computadores e 

classes associadas à própria manutenção das políticas, como sumariado na 

Tabela 1.1. 

 

Grupo Classes 

Política de Segurança Classe policy 

Classe node 

Classe node-set 

Classe gateway 

Classe gateway-set 

Classe polserv 

Entidades de Rede 

Classe domain 

Classe mtner 
Gestão de Agentes 

Classe cert 

Tabela 4.1 – Grupos de classes da linguagem SPSL 

 

As entidades de rede são relevantes para a especificação de uma política 

global de segurança: domínios, nós de rede, conjunto de nós, gateways, 

conjunto de gateways, servidor de políticas, entre outros. 

O grupo de gestão de agentes possibilibita o armazenamento de informação 

referente à pessoa que pode criar os objectos ou modificar a informação 

contida nestes. Integra também um conjunto de informações sobre 

certificados que irão servir para autenticar cada objecto. 

Além disso a linguagem é composta por um conjunto de dados primitivos, que 

são utilizados nos objectos, por exemplo na definição de um nome de um 

objecto, um endereço IP, uma data, outre outros. 

 

Assim, um ficheiro em SPSL especificando uma política de segurança (ou um 

conjunto de políticas de segurança) consiste num conjunto de objectos, que 

são instanciações das classes especificadas em SPSL. A instanciação de 

objectos de algumas destas classes pode ou não ser obrigatória, e pode ou não 

ocorrer múltiplas vezes. Para garantir a unicidade dos objectos especificados 

numa política de segurança, SPSL define para cada classe um atributo chave, 
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cujo valor deverá ser único num documento de especificação de política de 

segurança. O atributo chave é o primeiro atributo na definição da respectiva 

classe, e consequentemente dos objectos que a instanciam.  

Para dar uma ideia mais concreta do aspecto dos documentos de 

especificação de políticas de segurança em SPSL, reproduzimos na Figura 4.1 

um segmento dum documento que especifica uma política de segurança muito 

simples a impor no computador cujo endereço IP é 193.136.128.43: permitir o 

estabelecimento de conexões TCP para o computador com o referido 

endereço IP. 

 

mntner: PEDRO 
auth: crypt-pw dhjsdfhruewf 
address: FEUP 
phone-number: +351225502315 
email: pfm@fe.up.pt 
mnt-by: PEDRO 
certs: PEDRO-CERT 
changed: PEDRO 20051020 
signature: PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7 
 
… 
 
node: WEB 
name: www.fe.up.pt 
ifaddr: 193.136.128.43 
mnt-by: PEDRO 
changed: PEDRO 20051020 
signature: PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7 
 
policy-name: TCP-WEB 
association: WEB 
dst: 193.136.128.43  
src: *  
xport-proto: 6  
action: permit 
mnt-by: PEDRO 
changed: PEDRO 20051020 
signature: PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7 

Figura 4.1 – Exemplo de uma política de segurança em SPSL 

Note-se que os diferentes objectos são limitados por uma linha em branco. 

Assim, o segmento representado inclui três objectos. Cada atributo dum 

objecto é declarado numa linha separada e consiste num par nome-valor, 

separados pelo carácter ":". Por exemplo, a primeira linha declara um atributo 

mntner com o valor "PEDRO". A classe a que um objecto pertence é 

determinada implicitamente pelo nome do primeiro atributo do objecto. 

Assim, o primeiro objecto é da classe mntner, sendo o seu nome PEDRO, o 
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segundo da classe node sendo o seu nome "WEB" e o terceiro da classe policy 

sendo o seu nome "TCP-WEB". 

Note-se ainda que alguns atributos são referências para objectos, 

sendo esta referência feita pelo nome do objecto. Por exemplo, o valor 

"WEB" do atributo association do objecto policy TCP-WEB, refere-se ao 

objecto "WEB" da classe node. Todos os objectos referenciados por 

atributos numa especificação de políticas de segurança em SPSL deverão 

ser definidos nessa especificação, não o fazer é naturalmente um erro. 

 

Uma das características desta linguagem é o facto de lidar com políticas 

baseadas em nós ou baseadas em domínios. Isto significa que a aplicação das 

políticas poderá ser efectuada a máquinas isoladas mas também a um 

conjunto de máquinas, pertencentes a um domínio. 

Para lidar com estas duas situações, a linguagem definiu as classes node, 

node-set e domain. A classe node possibilita a definição de uma entidade 

pertencente à rede que será alvo da política de segurança. Através dela, é 

possível especificar um nome, um nome canónico, um endereço IP, entre 

outros atributos. Um exemplo da classe node pode ser visto na figura anterior. 

De modo a facilitar a administração das políticas de segurança, as entidades 

podem ser agrupadas em conjuntos, usando a classe node-set. A classe 

domain define um conjunto de entidades na rede às quais será aplicado o 

mesmo conjunto de políticas de segurança. O seu atributo coverage lista as 

entidades que pertencem ao domínio, podendo ter como valores objectos do 

tipo node, node-set ou ainda uma lista de endereços IP. 

 

Relativamente à segurança da linguagem aqui descrita há que realçar que esta 

não prevê um mecanismo que regule a restrição de acesso e edição dos 

ficheiros de políticas. Como tal, é necessário que o administrador do sistema 

que guarda os ficheiros com as políticas assegure a integridade desses 

ficheiros para prevenir remoções acidentais ou maliciosas. 

A linguagem SPSL dispõe de um serviço de integridade de dados, uma vez que 

cada objecto é protegido através uma assinatura de chave pública, sendo 

suportados os algoritmos de assinatura RSA e DSA [33]. Por outro lado, oferece 
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ainda um serviço de gestão de entidades das políticas. Os objetos da gestão 

de agentes, tais como os administradores de políticas, possuem certificados 

de chave pública a eles associados, que permitem a autenticação nas políticas 

que criaram ou naquelas que lhe foram delegados direitos de gestão. 

Assim, através das assinaturas digitais, a linguagem SPSL permite detectar 

alterações não autorizadas aos objectos definidos nas políticas de segurança, 

apesar de não contemplar a detecção de remoção integral de objectos. 

 

No âmbito deste trabalho, foram estudadas várias linguagens que, numa 

primeira abordagem, seriam boas candidatas à escolha final para a 

implementação. No entanto, no conjunto de todas as linguagens estudadas, a 

linguagem SPSL foi aquela que, na nossa opinião, se adequava melhor a esta 

situação específica. No capítulo seguinte, procura-se justificar a escolha do 

SPSL como linguagem de especificação de políticas na plataforma de gestão 

centralizada de firewalls que se pretender implementar. 

 

4.3 – Justificação da Escolha da Linguagem SPSL 

 

Uma das grandes vantagens oferecidas por esta linguagem de especificação de 

políticas é a facilidade de leitura e edição, uma vez que é uma linguagem 

baseada em ficheiros de texto. 

Esta linguagem utiliza atributos para guardar a informação relativa a cada 

política de segurança, podendo ser adoptada para diversas situações na área 

das redes de dados. 

Além disso, constitui-se como uma boa alternativa para gerir as diversas 

entidades presentes numa rede, como é o caso de routers, switches, 

firewalls, servidores dedicados, entre outras. 

A linguagem SPSL possibilita a criação de objectos que poderão ser utilizados 

por outros. Por exemplo, para se definir um nó pertencente à rede, 

poderemos criar um objecto do tipo node. Se pretendermos adicioná-lo a uma 

domínio, bastará colocar o seu atributo name no atributo coverage do objecto 

do tipo domain a criar. Com esta linguagem, é possível homonegeizar as 
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políticas, uma vez que os objectos criados poderão ser reutilizados nas mais 

diversas situações. 

A segurança das comunicações foi uma das preocupações no desenvolvimento 

da linguagem SPSL [6], sendo concebida para lidar com o problema da 

filtragem nas comunicações, suportando totalmente políticas distribuídas. O 

problema da autenticação foi resolvido com a utilização de assinaturas.  

A SPSL caracteriza-se por possibilitar a selecção explícita das entidades de 

redes às quais pretende aplicar as políticas, assumindo-se como uma escolha 

bastante válida no que diz respeito ao suporte para arquitecturas distribuídas. 

Uma das características desta linguagem consiste na sua possibilidade de 

expansão. A SPSL prevê a criação de objectos extra, baseando-se numa regra 

sintáctica semelhante à herança. Consequentemente, a linguagem pode ser 

extendida de forma a ser possível especificar políticas de segurança de 

diferentes protocolos ou tecnologias de comunicação existentes ou que 

venham a surgir no futuro. 

 

Analisadas as vantagens e desvantagens de cada uma das linguagen estudadas 

foi necessária a selecção de uma delas para prosseguir a implementação da 

solução proposta. Assim sendo, a escolha final recaiu sob a linguagem SPSL. 

Esta decisão foi realizada com base nos requisitos definidos na secção 3.1. De 

seguida, é apresentada uma tabela onde é efectuado um resumo das 

características da linguagem SPSL face aos requisitos referidos: 

 

 

Requisito Linguagem SPSL 

Simplicidade  A sintaxe da linguagem é fácilmente 
compreensível, bastante legível e 
intuitiva. 

Flexibilidade A sintaxe da linguagem permite a 
especificação de políticas para diferentes 
utilizações, adaptando-se perfeitamente 
ao caso específico firewalls. 

Suporte para múltiplas 
actividades de gestão 

Através desta linguagem podem ser 
especificadas políticas para gerir diversos 
tipos de equipamentos, como firewalls, 
routers, switches, entre outros, 
permitindo múltiplas tarefas de gestão 
numa rede de dados. 
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Requisito Linguagem SPSL 

Homogeneização das 
políticas 

As políticas são baseadas em diferentes 
objectos, que reproduzem as suas 
propriedades. 

Facilidade de Edição As polícas são baseadas em ficheiros de 
texto, sendo muito simples a sua criação e 
edição. 

Suporte para mecanismos 
de segurança 

Fornece serviço de integridade de dados e 
um mecanismo de autenticação e 
autorização  

Suporte para arquitectura 
distribuídas 

A linguagem SPSL permite a selecção 
explícita dos pontos de aplicação das 
políticas de segurança. 

Possibilidade de expansão Permite que sejam criados novos objectos, 
seguindo uma regra sintáctica semelhante 
à herança. 

 

Tabela 4.2 – Requisitos da Solução e Características da SPSL 

 

Deste modo, e comparativamente às alternativas apresentadas, esta 

linguagem apresentou as características que mais se adequavam ao contexto 

do trabalho e, como tal, serviu de base à solução implementada, no que se 

refere à especificação de políticas de segurança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 47 
 

5 – Implementação da XSPSL– XML Security Policy 

Specification Language  

A escolha da linguagem SPSL como linguagem de especificação de políticas de 

segurança no âmbito deste trabalho foi feita no pressusposto de que teriam 

de ser realizadas alterações a esta, principalmente a nível sintáctico, 

mantendo todas as características que seriam relevantes para o contexto do 

trabalho desenvolvido. 

Deste modo, optou-se por criar em XML Schema que permitirá especificar 

políticas de segurança, através de uma linguagem baseada em SPSL, 

obedecendo às regras do formato XML. Assim, as políticas devem ser 

especificadas num ficheiro XML, com base no schema criado. 

A opção pelo formato XML deveu-se a vários motivos: 

 - Facilidade de edição; 

 - Possibilidade de validação; 

 - Maior legibilidade; 

 - Possibilidade de utilização de restrições; 

 - Obediência a regras de integridade. 

De facto, o uso de XML é hoje em dia generalizado e existem diversas 

ferramentas (p.ex., XML::parser [4], saxon [10], xerces [16], XML::simple 

[17]) e tecnologias associadas (p.ex, (Document Object Model (DOM) [18], 

XML Schema Definition Language (XSDL)  [22], Extensible Stylesheet Language 

(XSL) [34]) que simplificam e auxiliam significativamente o desenvolvimento 

de aplicações que processam documentos XML. 

O uso de XML é vantajoso não apenas para o programador, mas também para 

o administrador que escreve e mantém as regras. De facto, o recurso a XML 

torna particularmente clara a delimitação dos componentes, facilitando a sua 

legibilidade. Facilita ainda a validação de documentos usando ferramentas 

apropriadas de uso muito divulgado. Tirando partido de XML Schema 

Description Language (XSDL), estas ferramentas, permitem a validação não só 

da sintaxe mas também de outras restrições como a integridade-referencial. 

Embora a validação possibilitada por XML não elimine a existência de erros na 

especificação de políticas de segurança, contribui para a eliminação de 
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muitos deles e consequentemente para uma gestão mais eficaz da segurança 

em intranets. 

 
Além das vantagens já anteriormente enunciadas, a escolha deste formato 

prende-se com a necessidade da existência de um interpretador de políticas 

de segurança que o administrador irá criar ou editar. Uma das hipóteses seria 

o recurso a analisadores léxicos e sintácticos como o Flex [19] ou o Bison [20] 

para o desenvolvimento de tradutores, uma vez que a sua sintaxe está 

definida em BNF [21]. No entanto, estas ferramentas tipicamente não 

permitem fazer a validação de certas propriedades na fronteira entre a 

análise sintáctica e a análise semântica, como por exemplo integridade 

referencial, particularmente relevantes na especificação de políticas de 

segurança. 

Uma outra hipótese passaria por mapear a estrutura da linguagem SPSL em 

XSDL e delegar sobre ele a responsabilidade de validação. Optou-se por esta 

segunda hipótese, uma vez que é uma solução mais abstracta e genérica.  

Este schema é fortemente baseado em SPSL, como o seu nome indica, mas 

tira partido de XML para facilitar não só a compreensibilidade de documentos 

de especificação de políticas de segurança, mas também a sua validação e 

processamento. 

De seguida, será descrito o XML Schema que constitui a base da criação de 

documentos em formato XML. Este schema foi criado com o objectivo de 

tornar a geração de políticas de segurança mais fácil, tendo como suporte a 

linguagem SPSL. Não é objectivo deste documento efectuar uma descrição do 

XSDL, pelo que uma boa fonte de informação relativa a este tema, entre 

outros, é um tutorial produzido pelo W3C, que pode ser consultado em 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0. 

 

5.1 - Regras Usadas na Concepção da XSPSL 

 
A SPSL é uma linguagem relativamente extensa, estendendo-se a sua 

especificação por várias dezenas de páginas. Assim, para garantir 

consistência e uniformidade entre políticas de segurança especificadas 

em SPSL e políticas de segurança especificadas usando XSPSL adoptamos 
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um conjunto de regras para realizar o mapeamento dos elementos 

sintácticos de SPSL em elemento sintácticos do esquema XML, que passamos 

a enumerar. 

 

Regra 1: Mapear objectos SPSL em elementos XML. 
 
Regra 2: Mapear atributos SPSL em elementos XML. 

 
Regra 3: Mapear tipos primitivos de SPSL em tipos derivados por 
restrição de tipos primitivos XSDL. 

 
Regra 4: Especificar a possibilidade dos valores de atributos SPSL 
assumirem tipos distintos recorrendo a elementos choice do XSDL. Por 
exemplo, o atributo association do elemento policy pode assumir o 
valor de um node, ou de um node-set, ou de um gateway, ou de um 
gateway-set, ou ainda o valor de um domain. 

 
Regra 5: Especificar a multiplicidade/obrigatoriedade dum objecto ou 
atributo SPSL recorrendo aos atributos minOccurs e maxOccurs de 
XSDL.  

 
Regra 6: Mapear atributos chave dos objectos SPSL em elementos XML 
com um atributo name definido como chave para elemento raiz do XSD. 

 
Regra 7: Usar referências-chave (elemento XSDL keyref) na declaração 
dos elementos. 

 
Regra 8: Designar elementos XML pelos nomes dos elementos 
sintácticos de SPSL (classes, atributos, tipos primitivos) 
correspondentes. 

 

As Regras 1 a 5 afectam a estrutura propriamente dita dos documentos XML de 

especificação de políticas de segurança e foram ditadas pela nossa visão da 

estrutura que um documento XML especificando políticas de segurança 

deveria ter. 

As Regras 6 e 7 foram determinadas não pela estrutura desejada para os 

documentos XML de especificação de políticas de segurança, mas pelo 

objectivo de explorar as facilidades de validação de XML na detecção de erros 

na especificação de políticas de segurança usando o XSPSL.  

A Regra 8 é essencial para facilitar a compreensão de políticas de 

segurança expressas usando a XSPSL. De facto, SPSL usa um conjunto de 

nomes cuja semântica é quase consensual no domínio da segurança de redes. 
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A adopção de nomes diferentes poderia tornar mais difícil a compreensão da 

política especificada, causando potencialmente vulnerabilidades de segurança 

- uma percentagem elevada das vulnerabilidades de segurança deve-se não a 

falhas nos mecanismos de segurança mas a falhas na administração desses 

mecanismos. 

Pontualmente fizemos excepções a algumas destas regras, quer porque 

conduziam a potenciais conflitos, quer porque a especificação de SPSL 

apresenta, ainda que muito raramente, inconsistências.  

Tendo descrito o processo usado para desenvolver um XML Schema baseado na 

linguagem SPSL, apresentamos nesta secção a estrutura base deste schema, 

evidenciando os aspectos que consideramos mais importantes.  

Na Figura 5.1 está representada a estrutura do schema. 

Como ilustrado pela Figura 5.1, o elemento raiz contém um conjunto de 

referências para elementos, cada um dos quais está associado a um tipo. 

Alguns destes tipos derivam dum tipo base, que agrega elementos comuns a 

todos eles. Finalmente, há ainda um conjunto de tipos primitivos que são 

usados para especificar outros tipos. 

 
Figura 5.1 – Estrutura da XSPSL 
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Passamos agora a descrever em maior detalhe cada um dos componentes 

deste XML Schema começando no topo, i.e. no elemento raiz, e descendo 

progressivamente até aos tipos primitivos. 

 

5.2 – Elemento Raiz da XSPSL 

 

O elemento raiz da XSPSL foi definido como uma sequência de elementos que 

representam as diferentes classes definidas em SPSL. Denominamos este 

elemento de policies, uma vez que é usado para agrupar as diferentes 

políticas (especificadas sob a forma de elementos policy) e a informação 

necessária à especificação dessas políticas. 

A definição do objecto policies inclui a definição da sequência dos elementos 

correspondentes aos objectos SPSL, bem como a declaração das chaves 

necessárias para garantir a unicidade desses objectos, como se pode observar 

na Figura 5.2. 
  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

<xs:element  name =" policies ">  
  <xs:complexType > 
   <xs:sequence > 
    <xs:element  ref =" mtner " maxOccurs="unbounded" />      
    <xs:element  ref =" cert "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0" />  
    <xs:element  ref =" node "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0" />  
    <xs:element  ref =" node-set "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0"/ > 
    <xs:element  ref =" gateway "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0" />  
    <xs:element  ref =" gateway-set "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0" />  
    <xs:element  ref =" policy-server "   maxOccurs =" unbounded " 
minOccurs="0" />  
    <xs:element  ref =" domain "  maxOccurs =" unbounded " minOccurs="0"/> 
    <xs:element  ref =" policy "  maxOccurs =" unbounded "/>  
   </ xs:sequence > 
  </ xs:complexType > 
  <xs:key  name =" node ">  
   <xs:selector  xpath ="  node "/>  
   <xs:field  xpath ="@name"/>  
  </ xs:key > 
  <xs:key  name =" gateway ">  
   <xs:selector  xpath =" gateway "/>  
   <xs:field  xpath ="@name"/>  
  </ xs:key > 
  … 
 </ xs:element>  

 
Figura 5.2 – Representação parcial do elemento raiz (policies) da XSPSL 

 
 

Na Figura 5.2, a partir da linha 16 e até ao fim do elemento raiz, são 

declarados como chaves os atributos name de cada elemento da sequência. 
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Nas linhas 4 a 13, estão definidos os vários elementos que correspondem aos 

objectos definidos pela SPSL, aplicando a regra 5 de forma a permitir a 

verificação automática de multiplicidade e/ou obrigatoriedade dos objectos.  

Note-se que estes elementos são declarados através de referência, de forma a 

estruturar o schema de uma forma mais modular.  

Desta forma, para cada classe de objectos SPSL é definido um elemento XML a 

nível global. A definição de cada um destes elementos recorre, uma vez mais, 

por razões de modularidade, à definição de um tipo correspondente.  

 

5.3 - Tipos 

 

Na definição dos tipos, foi tida em consideração a particularidade de todos os 

objectos conterem um conjunto comum de atributos e, tirando partido dos 

mecanismos de herança do XSDL, agruparam-se os elementos correspondentes 

num tipo base a que se chamou common-elements. A definição deste tipo 

base está representada na Figura 5.3. 

 
 <xs:complexType  name =" common-elements ">  
  <xs:sequence > 
   <xs:element  ref =" char-set "  minOccurs =" 0"/>  
   <xs:element  ref =" notes "  minOccurs =" 0"  maxOccurs =" unbounded "/>  
   <xs:element  ref =" mnt-by "  maxOccurs =" unbounded "/>  
   <xs:element  ref =" changed "  maxOccurs =" unbounded "/>  
   <xs:element  ref =" signature "  maxOccurs =" unbounded "/>  
  </ xs:sequence > 
  <xs:attribute  name =" name"  type =" xs:string "  use =" required "></ xs:attribute > 
 </ xs:complexType > 

 
Figura 5.3 -  Representação dos elementos comuns 

 
Este tipo base define uma sequência de elementos que poderão ser 

incorporados por herança noutros tipos. Neste tipo base, a sequência de 

elementos corresponde ao mapeamento de atributos SPSL, de acordo com a 

regra 2. Note-se ainda o uso dos atributos XSDL minOccurs e/ou maxOccurs, 

de acordo com a regra 5. 

A utilização deste tipo base é ilustrada, na Figura 5.4, na definição do tipo 

policyType correspondente à classe policy. 

 
<xs:complexType  name =" policyType ">  
  <xs:complexContent > 
    <xs:extension  base =" common-elements ">  
       <xs:sequence > 
 <xs:element  name =" association ">  
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   <xs:complexType > 
     < xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
       <xs:element  name =" node "  type =" nodeType "/>  
       <xs:element  name =" node-set "  type =" node-setType "/>  
       <xs:element  name =" gateway "  type =" gatewayType "/>  
       <xs:element  name =" gateway-set "  type =" gateway-setType "/>  
       <xs:element  name =" domain "  type =" domainType "/>  
      </ xs:choice > 
    </ xs:complexType > 
 </ xs:element > 
       <xs:element  name =" cache-expiry "  type =" xs:string "/>  
       <xs:element  name =" valid-period "  type =" xs:string "/>  
       <xs:element  name =" dst "  type =" endpointType "/>  
       <xs:element  name =" src "  type =" endpointType "/>  
       <xs:element  name =" protocol "  type =" xs:string "/>  
       <xs:element  name =" direction "  type =" xs:string "/>  
      </ xs:sequence > 
    </ xs:extension > 
  </ xs:complexContent > 
</ xs:complexType > 

 
Figura 5.4 – Representação do tipo “policyType” 

 
O “policyType” permite definir políticas de segurança e baseia-se na classe 

“policy” em SPSL. Além dos elementos herdados, o tipo em causa é 

constituído por outros elementos que são especificados através de uma 

sequência de elementos (<xs:sequence>). Tal com foi anteriormente referido, 

estes elementos podem ser especificados como uma sequência de outros 

elementos ou através de uma escolha. Isto porque poderemos ter de efectuar 

uma enumeração de elementos ou efectuar uma selecção com base em 

opções predefinidas. O conjunto dos elementos herdados e os elementos 

definidos no tipo correspondem ao mapeamento dos atributos da classe SPSL. 

Este pode ser considerado o tipo mais importante na definição de uma política 

de segurança, uma vez que nos possibilita a especificação de todos elementos 

que irão permitir o estabelecimento de regras de filtragem de tráfego 

independentes, como por exemplo a origem do tráfego, o destino do tráfego, 

o(s) protocolo(s) utilizados, a(s) portas, entre outros. São estes elementos que 

nos permitirão realizar a gestão do tráfego numa ou em várias firewalls. 

O elemento association especifica os nomes de um ou mais nós e/ou conjunto 

de nós, gateways e/ou conjunto de gateways, ou domínios aos quais a política 

se aplica. Assim, uma política poderá ser associada a um conjunto de 

entidades existentes na rede, se estes forem previamente definidos, bem 

como ao próprio domínio que está a ser gerido. Isto significa que estes 

deverão ser abrangidos pelas regras definidas numa determinada política 

Existem ainda uma série de key references que asseguram que a introdução 
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de nós, conjunto de nós, gateways, conjunto de gateways ou domínios é 

realizada sem erros, como poderá ser visto nas linhas 2 a 21 na figura 5.5. 

 

Os elementos “dst” e “src” são do tipo “endpointType”. Estes elementos 

especificam um ou mais de endereços IP e/ou um ou mais endereços de rede 

aos quais a política se aplica (ou não se aplica). O elemento “dst” permite 

especificar o destino do tráfego, enquanto que com o elemento “src” 

poderemos definir a sua origem. O endereço pode ser especificado com a 

keyword “ANY”, de forma a indicar que o tráfego pode ser oriundo ou 

destinado a qualquer endereço. A introdução de uma keyword “ANY” equivale 

a afirmar que todos os endereços IP estão incluídos na especificação da 

origem e/ou destino do tráfego que se pretende filtrar. Os endereços podem 

ser precedidos da keyword “NOT” de forma a indicar a negação da política 

especificada para o(s) endereço(s) definidos. 

Uma vez definido o “policyType”, pode-se definir então o elemento 

correspondente, como ilustrado na Figura 5.5, para o elemento policy.  

    
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
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18 
19 
20 
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   < xs:element  name =" policy "  type =" policyType ">  
   <xs:keyref  name =" refnode "  refer =" node ">  
  <xs:selector  xpath =" association/node "/>  
  <xs:field  xpath =" . "/>  
   </ xs:keyref > 
   <xs:keyref  name =" refnode-set "  refer =" node-set ">  
  <xs:selector  xpath =" association/node-set "/>  
  <xs:field  xpath =" . "/>  
   </ xs:keyref > 
   <xs:keyref  name =" refgateway "  refer =" gateway ">  
  <xs:selector  xpath =" association/gateway "/>  
  <xs:field  xpath =" . "/>  
   </ xs:keyref > 
   <xs:keyref  name =" refgateway-set "  refer =" gateway-set ">  
  <xs:selector  xpath =" association/gateway-set "/>  
  <xs:field  xpath =" . "/>  
   </ xs:keyref > 
   <xs:keyref  name =" refdomain "  refer =" domain ">  
   <xs:selector  xpath =" association/domain "/>  
   <xs:field  xpath =" . "/>  
   </ xs:keyref > 
   </ xs:element > 

  
Figura 5.5 – Representação do elemento “policy” 

 

A definição deste elemento consiste em declarar o tipo e um conjunto de 

referências-chave (elemento keyref do XSDL). Estas últimas garantem que 

qualquer objecto referenciado está declarado no documento XML, evitando 

deste modo referências quebradas (dangling references). 
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O tipo “endpointType”, apresentado na Figura 5.6, define um ponto de 

destino e/ou origem onde a política de segurança deverá ser aplicada. Uma 

política em SPSL deverá obedecer à seguinte sintaxe quando estamos perante 

a especificação do destino/origem do tráfego: 

 

* | any | [not] list of <ip-address>, <address-rang e> 

 

A XSPSL aceita a keyword “ANY”, de forma a indicar que a política aplica-se 

ao tráfego destinado/oriundo para/de todos os endereços. Por outro lado, o 

destino e/ou a origem podem ser especificados através de endereço(s) IP, 

uma gama de endereços IP (notação ddd.ddd.ddd.ddd – ddd.ddd.ddd.ddd) ou 

através de endereço(s) de rede, usando a notação ddd.ddd.ddd.ddd /dd. 

A estes endereços IP e endereços de rede poderá ser associada uma lista de 

portas de destido/origem ou mesmo uma gama de portas às quais a política se 

aplica. Isto poderá ser efectuado, recorrer-se-á ao tipo “portsType”, que 

permite definir este tipo de situações. 

Um endereço IP, uma lista de endereços IP, um endereço de rede ou uma lista 

de endereços IP poderá ser precedida pela keyword “NOT” de forma a indicar 

que a política não se aplica a esses endereços. Poderá ser considerado como 

uma política de negação. Uma vez mais, estas situações poderão ser 

procedidas por uma porta, uma lista de portas, uma gama de portas ou uma 

lista de gamas de portas. 

<xs:complexType  name =" endpointType ">  
    <xs:choice > 
       <xs:element  ref =" ANY"  minOccurs =" 0"/>  
     <xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
        <xs:sequence  minOccurs =" 0">  

<xs:element  name =" ip-addr "  type =" ip-addrType "  
maxOccurs =" unbounded "/>  
<xs:element  name =" ports-ip-addr "  type =" portsType "  
minOccurs =" 0"/>  

   </ xs:sequence > 
   <xs:sequence  minOccurs =" 0">  

   <xs:element  name =" ip-range "  type =" ip-rangeType "  
   maxOccurs =" unbounded "/>  

      <xs:element  name =" ports-ip-range "  type =" portsType "   
   minOccurs =" 0"/>  

   </ xs:sequence > 
   <xs:element  name =" NOT">  
      <xs:complexType > 
    <xs:choice > 
         <xs:element  ref =" ANY"  minOccurs =" 0"/>  
       <xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
     <xs:sequence > 
         <xs:element  name =" ip-addr "  type =" ip- 

   addrType "  maxOccurs =" unbounded "/>  
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        <xs:element  name =" ports-ip-addr "   
   type =" portsType "  minOccurs =" 0"/>  

     </ xs:sequence > 
     <xs:sequence > 
        <xs:element  name =" ip-range "  type =" ip- 

   rangeType "  maxOccurs =" unbounded "/>  
        <xs:element  name =" ports-ip-range "   

   type =" portsType "  minOccurs =" 0"/>  
     </ xs:sequence > 
       </ xs:choice > 
    </ xs:choice > 
      </ xs:complexType > 
   </ xs:element > 
     </ xs:choice > 
  </ xs:choice > 

   </ xs:complexType > 

 

Figura 5.6 – Representação do tipo “endpointType” 

 

O tipo portsType, apresentado na Figura 5.7, foi criado com o intuíto de 

fornecer ao programador uma forma simples de implementar as múltiplas 

escolhas que a linguagem SPSL oferece no momento da especificação de 

portas de destino e/ou origem. Uma política em SPSL deverá obedecer à 

seguinte sintaxe quando especificamos a situação referida: 

 

[port (* | opaque | any | [not] list of <port>, <po rt-range>) 

[dynamic [<port-range>]]] 

 

Este tipo aceita, tal como a linguagem SPSL, aquando da especificação de 

portas, as keywords “ANY” e “OPAQUE”, que permitem ao gestor de políticas 

definir uma porta e/ou uma gama de portas e, eventualmente, uma gama de 

portas dinâmicas recorrendo à utilização da keyword “DYNAMIC”, seguida da 

gama de portas pretendida.  

<xs:complexType  name =" portsType ">  
    <xs:sequence > 
       <xs:choice > 
    <xs:element  ref =" ANY"  minOccurs =" 0"/>  
    <xs:element  ref =" OPAQUE"  minOccurs =" 0"/>  
    <xs:element  name =" port "  type =" portType "  maxOccurs =" unbounded "/>  
    <xs:element  name =" port-range "  type =" port-rangeType "   

  maxOccurs =" unbounded "/>  
  </ xs:choice > 
  <xs:sequence  minOccurs =" 0">  
     <xs:element  ref =" DYNAMIC"/>  
     <xs:element  name =" port-range-dynamic "  type =" port-rangeType "   

   minOccurs =" 0"/>  
  </ xs:sequence > 
    </ xs:sequence > 
 </ xs:complexType > 

 

Figura 5.7 – Representação do tipo “portsType” 
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O tipo domainType, representado na Figura 5.8, foi definido para reproduzir a 

classe domain na linguagem SPSL. Este elemento do tipo complexo é uma 

extensão do tipo common-elements e possui três outros elementos, 

nomeadamente “coverage”, “gateways” e “pol-servers”. O elemento 

“coverage” pode assumir a forma de uma lista de endereços IP, uma lista de 

endereços de rede, uma lista de nós e/ou uma lista de um conjunto de nós. 

Existe uma key reference com o a função de assegurar que o campo 

domain/coverage/node representa um nó, enquanto que uma outra key 

reference assegura que o campo domain/coverage/node-set representa um 

conjunto de nós. 

O elemento “gateways” poderá conter uma lista de gateways e/ou uma lista 

de conjuntos de gateways. Existem, uma vez mais, key references que 

asseguram que estes campos correspondem, de facto, a este tipo de 

elementos. 

O elemento “pol-servers” poderá conter uma lista de servidores de políticas. 

Existe uma key reference que assegura que o campo policy-servers/policy-

server representa, de facto, um servidor de políticas. 

 

 

   < xs:complexType  name =" domainType ">  
      < xs:complexContent > 
    <xs:extension  base =" common-elements ">  
       <xs:sequence > 
     <xs:element  name =" coverage ">  
        <xs:complexType > 
      <xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
         <xs:element  name =" ip-addr "  type =" ip-addrType "   

      minOccurs =" 0"/>  
    <xs:element  name =" ip-range "  type =" ip-rangeType "   

      minOccurs =" 0"/>  
    <xs:element  name =" node "  type =" nodeType "   

minOccurs =" 0"/>  
    <xs:element  name =" node-set "  type =" node-setType "   

minOccurs =" 0"/>  
       </ xs:choice > 
   </ xs:complexType > 
      </ xs:element > 
      <xs:element  name =" gateways ">  
         <xs:complexType > 
      <xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
         <xs:element  name =" gateway "  type =" gatewayType "/>  
         <xs:element  name =" gateway-set "  type =" gateway- 

setType "/>  
      </ xs:choice > 
    </ xs:complexType > 
      </ xs:element > 
      <xs:element  name =" pol-servers ">  
         <xs:complexType > 
       <xs:choice  maxOccurs =" unbounded ">  
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     <xs:element  name =" policy-server "  type =" policy- 
 serverType "  maxOccurs =" unbounded "/>  

       </ xs:choice > 
    </ xs:complexType > 
      </ xs:element > 
   </ xs:sequence > 
     </ xs:extension > 
   </ xs:complexContent > 
     </ xs:complexType > 

Figura 5.8 – Representação do tipo “domainType” 

 

Uma vez definido o domainType, pode-se definir então o elemento 

correspondente, como ilustrado na Figura 5.9, para o elemento domain. 

 

 <xs:element  name =" domain "  type =" domainType ">  
  <xs:keyref  name =" refdomain "  refer =" domain ">  
   <xs:selector  xpath =" . "/>  
   <xs:field  xpath =" . "/>  
  </ xs:keyref > 
  <xs:keyref  name =" ref-domain-coverage "  refer =" node ">  
   <xs:selector  xpath =" domain/coverage/node "/>  
   <xs:field  xpath =" . "/>  
  </ xs:keyref > 
  <xs:keyref  name =" ref-domain-coverage2 "  refer =" node-set ">  
   <xs:selector  xpath =" domain/coverage/node-set "/>  
   <xs:field  xpath =" . "/>  
  </ xs:keyref > 
  <xs:keyref  name =" ref-domain-mtner "  refer =" mtner ">  
   <xs:selector  xpath =" domain "/>  
   <xs:field  xpath =" mnt-by "/>  
  </ xs:keyref > 
 </ xs:element > 

Figura 5.9 – Representação do elemento “domain” 

 

5.4 – Tipos Primitivos 

 

Foi ainda criado um conjunto de tipos de dados primitivos que permitem 

especificar as características de vários atributos quase sempre presentes na 

especificação de políticas de segurança. Estes elementos permitem facilitar e 

reduzir a complexidade na implementação do XML Schema, aumentando a sua 

modularidade. A tabela 5.1 resume alguns dos tipos de dados primitivos e a 

sua função, assim como as restrições impostas aquando da sua criação. 

No entanto, na definição destes tipos de dados primitivos deparamo-nos com 

algumas limitações inerentes ao XSDL. Por exemplo, o tipo de dado date 

deverá ser uma data com o formato aaaammdd (a – ano; m – mês; d – dia), 

tendo sida introduzida uma restrição de forma a que o programador seja 

obrigado a inserir um conjunto de 8 dígitos. Contudo, a restrição deveria ser 

bastante mais complexa, tentando limitar os dígitos relativos ao ano (por 
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exemplo, 1900 a 2050), ao mês (01 a 12) e ao dia (01 a 31), assim como alguns 

aspectos relacionados com o calendário (meses com 30 e 31 dias, anos 

bissextos, etc). Tais imposições são impossíveis de especificar recorrendo ao 

XSDL. Um outro exemplo das limitações com que nos confrontamos foi, por 

exemplo, na especificação de uma gama de portas. Através de XSDL é possível 

impor os limites inferior e superior de um intervalo, mas não é possível 

verificar que o limite inferior é maior do que o limite superior ou vice-versa. 

Para o conseguir teríamos de usar XSDL combinado com Schematron [23].  

  
Tipo de Dado Função Restrições 

date Define uma data.  Formato aaaammdd. 

ip-addrType Define um endereço IP.  Formato xxx.xxx.xxx.xxx 

ip-rangeType Define uma rede IP. Formato xxx.xxx.xxx.xxx/xx 

nameType Define um nome de um nó. Formato xxxx(x).xx(xx) 

portType 
Define uma porta. Porta mínima (0) e porta máxima 

(65535) 

port-rangeType 
Define uma gama de portas. Formato x(xxxx)-x(xxxx) 

Tabela 5.1 - Lista de alguns tipos de dados primitivos 

 
De seguida é possível observar este tipo primitivo (“date”) e serão dados mais 

dois exemplos de tipos primitivos utilizados no XSPSL, nomeadamente o tipo 

primitivo que permite definir um endereço IP e o tipo primitivo que permite 

definir uma porta. 

<xs:element  name =" date ">  
    <xs:simpleType > 

      <xs:restriction  base =" xs:string ">  
     <xs:pattern  value =" \d{8} "/>  
  </ xs:restriction > 
    </ xs:simpleType > 
 </ xs:element > 

 
Figura 5.10 – Representação do tipo primitivo “date” 

 
<xs:simpleType  name =" ip-addrType ">  
   <xs:restriction  base =" xs:string ">  
      < xs:pattern  value =" (\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}) "/>  

         </ xs:restriction > 
</ xs:simpleType > 

 

Figura 5.11 – Representação do tipo primitivo “ip-addrType” 
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O elemento “ip-addrType” define um endereço IP no formato 

xxx.xxx.xxx.xxx. Este elemento, tal como outros, possuem restrições de 

forma a serem correctamente inseridos, respeitando o formato de um 

endereço IP. No entanto, a restrição implementada poderia ser um pouco 

mais complexa, na medida em que não fosse permitida a inserção de números 

maiores que 255 (sem sentido neste contexto). 

 

<xs:simpleType  name =" nameType">  
    <xs:restriction  base =" xs:string ">  
       <xs:pattern  value =" (\w+\.)+\w{2,4} "/>  
    </ xs:restriction > 
 </ xs:simpleType 

 

Figura 5.12 – Representação do tipo primitivo “nameType” 
 
 

O elemento “nameType” permite especificar um nome de um nó, de um 

conjunto de nós, de uma gateway, de um conjunto de gateways, de um 

servidor de políticas de segurança ou de um domínio. Os nomes deverão 

obedecer à notação adoptada em redes de dados, por exemplo, 

firewall.domain.com . 

 
 
<xs:simpleType  name =" portType ">  

    <xs:restriction  base =" xs:integer ">  
       <xs:minInclusive  value =" 0"/>  
       <xs:maxInclusive  value =" 65535 "/>  
       </ xs:restriction > 
 </ xs:simpleType > 
 

Figura 5.13 – Representação do tipo primitivo “portType” 

 

No elemento “portType” foi implementada uma restrição que limita a gama 

de números inteiros, que corresponde à gama de portas possíveis previstas no 

RFC 1700.  

 

5.5 - Exemplo de uma Política de Segurança com base na XSPSL 

 
Tendo descrito na secção anterior a XSPSL, apresentamos na 

Figura 5.14 o segmento XML correspondente ao segmento duma política de 

segurança já apresentado no capítulo 4. 
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<policies  xmlns:xsi ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"    
xsi:noNamespaceSchemaLocation ="xspsl.xsd"> 
   < mtner name=”PEDRO” > 
      < auth > crypt-pw dhjsdfhruewf </ auth >  
      < address >FEUP</address >  
      < phone-number> +351225081400</ phone-number >  
      < email >pfm@fe.up.pt</ email > 
      < mnt-by >PEDRO</mnt-by > 
      < certs > PEDRO-CERT </ certs > 
      < changed >20051020</ changed >  
      < signature > PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7</ signature >  
   </ mtner > 
   < node name=”WEB” > 
        < dns-name >www.fe.up.pt</ dns-name > 
        < ip-addr >193.136.128.43</ ip-addr > 
        < mnt-by >PEDRO</mnt-by > 
        < changed >20051020</ changed >  
        < signature > PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7</ signature > 
    </ node > 
    < policy name=”TCP-WEB” > 
        < mnt-by >PEDRO</mnt-by >  
        < changed >20051020</ changed >  
        < signature > PEDRO PEDRO-CERT dsa-sha1 gkudodx7</ signature >  
        < association > 
            < node >WEB</node > 
       </ association > 
       < dst > 
            < ip-addr >193.136.128.43</ ip-addr >   
       </ dst > 
       < src > 
            < ANY/> 
       </ src > 
       < protocol >6</ protocol >  
       < direction >outbound</ direction >  
       < action >permit</ action >  
    </ policy > 

</ policies > 
 

Figura 5.14 – Exemplo de uma política em XML com base na XSPSL 

 

Como a figura ilustra, é mais fácil identificar cada um dos elementos 

principais deste segmento da política, nomeadamente os elementos 

mtner, node e policy, o que contribui para uma maior legibilidade da 

política de segurança. 

Outro ponto a sublinhar é que os elementos mnt-by e association contêm 

referências para outros elementos que deverão existir. Isto é, se o 

elemento policies não incluir um elemento mnter com o atributo name 

PEDRO e um elemento node com o atributo name WEB, o documento 

não será validado por um programa de validação de XML. Como referimos 

anteriormente, este resultado é uma consequência do recurso a 

referências-chaves (keyref) de XSDL no XSPSL, e permite a eliminação 

de alguns erros na especificação de políticas de segurança.  

 

Apresentado o schema que será utilizado como uma ferramenta de 

especificação e verificação da correcção dos aspectos sintácticos de políticas 
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de segurança, será apresentada de seguida a implementação da conversão das 

políticas globais em políticas específicas de duas tecnologias: IPTables e um 

modelo de Firewall do fabricante WatchGuard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Implementação da Conversão de Políticas 
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Criado o schema que permite a uniformização na especificação de políticas 

independentes num formato XML, torna-se necessário que essas políticas 

sejam compreendidas pelos equipamentos de firewall dos diversos fabricantes 

existentes, de forma a ser possível aplicar políticas de segurança globais em 

ambientes heterogéneos. 

 

Neste capítulo vai ser descrito o processo de transformação de uma política 

independente numa política específica de uma determinada tecnologia. A 

conversão de políticas consiste num mecanismo de extrema importância no 

que se refere a firewalls distribuídas inseridas em ambientes heterogéneos.  

De seguida serão descritas as duas Security Policy Conversion Applications 

(SPCA) realizadas. 

 

As aplicações a seguir descritas foram implementadas utilizando a linguagem 

de programação Perl. Foi também utilizado o módulo XML::Simple, que torna 

bastante fácil a leitura e escrita de ficheiros XML, formato no qual se 

encontram definidas as políticas definidas em XSPSL.  

 

6.1 – Conversão de Políticas para IPTables 

 

Devido a vários motivos, nomeadamente a oportunidade de teste num 

laboratório de redes e a ampla utilização desta tecnologia, decidiu-se 

implementar uma aplicação capaz de realizar a conversão de políticas 

especificadas com a linguagem criada (em formato XML de acordo com o 

schema criado) em regras da firewall nativa dos sistemas operativos 

Gnu/Linux: IPTables. 

Na subsecção seguinte irá ser apresentado o IPTables, de forma a que o leitor 

não familiarizado com esta esta tecnologia possa compreender as subsecções 

seguintes. Caso o leitor esteja familiriazado com o IPTables poderá avançar 

para a subsecção 6.1.3. 

 

6.1.1 – Descrição Abreviada do IPTables 
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O IPTables[25] é a ferramenta padrão de edição da tabela de filtragem de 

pacotes dos sistemas operativos Gnu/Linux, encontrando-se implementada 

directamente no kernel. Possui a capacidade de analisar o cabeçalho dos 

pacotes e tomar decisões acerca  do destino destes, sendo uma tecnologia 

bastante utilizada. 

 

Para se compreender o funcionamento desta firewall é necessário ter 

presente o conceito de chain e de table bem como o modo como os pacotes 

de dados são tratados no kernel do sistema operativo. Perceber estes 

conceitos é fundamental para entender a lógica de uma firewall IPTables. 

Existem três tabelas, a FILTER, a NAT e a MANGLE. Cada uma destas tabelas 

possui uma ou várias chains, e cada chain é composta por uma lista de regras. 

A chain determina a ordem pela qual as regras serão verificadas. É possível 

adicionar regras (e definir uma política) para cada chain e/ou definir novas 

chains. Todos os pacotes que atravessem uma determinada chain estão 

sujeitos às regras definidas para esta, podendo então ser descartados, 

reencaminhados ou processados. A tabela NAT é utilizada para controlar a 

tradução dos endereços enquanto que a tabela MANGLE serve para especificar 

acções especiais para o tratamento do tráfego. A tabela FILTER é a tabela por 

defeito e possui três chains. Esta tabela permite a filtragem nas regras da 

chain INPUT (para pacotes destinados à própria máquina), OUTPUT (para 

pacotes gerados localmente) e FORWARD (para qualquer pacote que atravessa 

o firewall, oriundo de uma segunda máquina e direccionado a uma terceira 

máquina). As tabelas NAT e MANGLE não serão analisadas uma vez que não 

são utilizadas no âmbito deste trabalho.  

Utilizar IPTABLES para construir uma firewall é, de uma forma básica, definir 

regras para as diferentes chains. Para definir uma regra é necessário invocar o 

comando iptables , que poderá ser manipulado da seguinte forma: 

#iptables [-t tabela] [operação] [chain] [critério] -j [acção] 

Exemplo: 

#iptables -A FORWARD -d 192.168.1.1 -j DROP 
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A sintaxe do comando apresentado é bastante mais complexo. No entanto, 

optámos por apresentar apenas o que é relevante no âmbito deste trabalho. O 

exemplo anterior determina que todos os pacotes destinados (“-d”) à máquina 

192.168.1.1 devem ser descartados (“-j DROP”). A operação “-A” determina 

que esta regra deverá ser adicionada à chain especificada (“FORWARD”). 

 

Apresentada de forma sumária a tabela FILTER e as chains a ela associadas, 

vamos fazer agora uma breve apresentação dos campos “operação”, 

“critério” e “acção”. 

 

a) Operação 

 

São várias as opções disponíveis aquando da definição de regras. No entanto, 

apenas serão referidas as mais utilizadas e importantes, que serão utilizadas 

neste trabalho. Para um conhecimento mais aprofundado das diferentes 

possibilidades de sintaxe recomenda-se a consulta da documentação do 

IPTables. Assim temos: 

 

-L: List (listar). Lista as regras existentes. 

 

-P: Policy (política). Altera a política por omissão da chain. A política inicial 

de cada chain é ACCEPT. O comando –P só tem como argumento a chain, não 

se refere a dados. Por exemplo: 

#iptables –P INPUT DROP 

Neste caso todos os pacotes destinados à máquina local são descartados. 

 

-A: Append (adicionar). Adiciona uma nova regra à chain. Exemplo: 

#iptables -A OUTPUT -d 192.168.15.4 -j ACCEPT 

Nesta regra todos os pacotes da máquina local para a máquina com o 

endereço 192.168.15.4 são aceites pela chain. 

 

-D: Delete (apagar). Apaga uma regra. A regra tem de ser escrita novamente.  

 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 66 
 

Exemplo: 

#iptables -D OUTPUT -d 192.168.15 -j ACCEPT 

 

-F Flush (esvaziar). Remove todas as regras existentes na chain. No entanto, 

não altera a política por omissão. Exemplo: 

#iptables –F INPUT 

 

b) Critério 

 

Ao criar uma regra temos de definir quais os critérios sujeitos a essa regra. 

Neste campo são várias as opções, podendo ser utilizadas todas ou só uma. 

São elas: 

 

-s: Source (origem). Estabelece o endereço de origem do pacote. Pode ser 

uma combinação de endereço IP com máscara de rede, se for uma gama de 

endereços, quer apenas um endereço IP, se for uma máquina específica ou 

então nome DNS. Exemplos: 

-s 192.168.15.1/255.255.255.0 ou –s 172.168.15.1/24 

-s 192.168.15.4 ou –s tom.fe.up.pt 

Para especificar qualquer origem pode-se colocar o endereço 0/0 ou 

0.0.0.0/0.0.0.0 

 

-d: Destination (destino). Estabelece o endereço de destino. Tem sintaxe 

igual à opção –s; 

 

-p: Protocol (protocolo). Especifica o protocolo a ser filtrado. Pode ser 

enunciado pelo número (ver ficheiro /etc/protocols) ou pelo nome. Exemplos: 

udp, tcp, icmp. 

 

-i: In-Interface (interface de entrada). Referente à interface de entrada do 

pacote. Exemplos: ppp0, eth0, eth1. Se usarmos eth+ refere-se a todos os 

interfaces ethernet. 
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-o: Out-Interface (interface de saída). Idêntico ao anterior, mas de saída. 

 

--sport: Source Port (porto de origem). Só funciona para tcp e udp. Por 

exemplo:  

–p tcp --sport 80 

 

--dport: Destination Port (porto de destino). Idêntico ao anterior, refere-se 

ao destino. 

 

!: Negação. Este é o caracter de negação e pode ser utilizado com a maioria 

dos dados. Significa todos excepto o especificado. Exemplo: 

-s ! 192.168.15.4 refere-se a todas origens excepto o endereço 

referido. 

 

c) Acção 

 

Existem quatro acções pré-definidas possíveis que determinam o destino dos 

pacotes que são analisados pelo IPTables:  

- ACCEPT (Aceitar): Permite a passagem dos pacotes de forma a serem 

analisado de acordo com a regra seguinte; 

- DROP (Descartar): Não permite a passagem do pacote, descartando-o. Não 

avisa a origem sobre o ocorrido; 

- REJECT (Rejeitar): Igual ao DROP, mas avisa a origem sobre o ocorrido (envia 

pacote ICMP de erro); 

- LOG (Registo): Cria um registo referente à regra, em /var/log/messages.  

Como alternativa a regra pode fazer com que o pacote “salte” para uma chain 

criada pelo utilizador onde será novamente alvo de verificações. 

 

6.1.2 - Definição de Políticas de Segurança em IPTables 

 

Com o objectivo de se compreender a definição de uma configuração de 

políticas de segurança em IPTables, será dado um exemplo simples. 

Imaginemos o caso de um acesso à Internet de um pequeno escritório.  
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Figura 6.1 – Diagrama do fluxo de um pacote 

Poderemos utilizar o IPTables para implementar uma pequena firewall, que 

impede acessos não desejados ao(s) nosso(s) computador(es). 

Assumindo que existe uma ligação PPP na interface de rede ppp0, a 

abordagem mais simples e eficaz será negar a entrada a todo o tráfego 

excepto ao servidor web, news e mail. No entanto, não se pode esquecer que 

é necessário permitir a entrada do tráfego UDP do servidor DNS (194.65.3.20). 

Para definirmos estas regras recorreremos ao comando iptables , 

anteriormente apresentado e usámo-lo da seguinte forma: 

 #iptables –P INPUT –j DROP 

 #iptables –A INPUT –i ppp0 –p UDP –s 194.65.3.20 – j ACCEPT 

#iptables –A INPUT –i ppp0 –s proxy.sapo.pt --sport  8080 –j 

ACCEPT 

#iptables –A INPUT –i ppp0 –s news.telepac.pt –j AC CEPT 

#iptables –A INPUT –i ppp0 –s mail.sapo.pt –j ACCEP T 
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Em IPTables as regras são interpretadas na ordem em que aparecem. Sempre 

que um pacote se adequar a uma determinada regra, esta regra será aplicada 

ao pacote e a sequência IPTables será finalizada naquele instante, sem que as 

regras seguintes actuem. A importância da ordem das regras na 

implementação de políticas de segurança em IPTables poderá ser melhor 

compreendida através do exemplo anterior. Analisando o fluxo de um pacote, 

obteremos o diagrama representado na figura 6.1. 

 

6.1.3 – Elaboração da Aplicação de Conversão de Políticas 

 

Apresentado o processo de definição de políticas de segurança em IPTables, 

apresentaremos a seguir a aplicação desenvolvida para transformar políticas 

definidas em XSPSL em políticas IPTables. Esta aplicação deverá ser capaz de 

seleccionar e separar a informação útil e necessária da política independente 

que, depois de enviada para uma máquina com IPTables, passaria a funcionar 

como um filtro de tráfego. 

 

Assim, foi necessário proceder à identificação da informação na política 

independente que seria estritamente necessária à criação de regras IPTables. 

Além disso, foi igualmente necessário um processo de correspondência dos 

campos presentes na política independente com os campos presentes nas 

regras em IPTables. Partindo de um exemplo de uma política independente, 

definida através do schema anteriormente descrito, iremos identificar toda a 

informação relevante para a construção da mensagem que implementará as 

regras IPTables. 

 

Assumamos o exemplo da figura 6.2 que nos será útil na realização desta 

tarefa. A política especificada determina que todo o tráfego com origem em 

duas subredes IP (especificadas no elemento src ) e destinado às máquinas 

identificadas no elemento dst  é permitido (valor permit no elemento 

<action> ). 
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<policy> 
 <name>policy-example</name> 
 <char-set>ISO 8859-1</char-set> 
 <notes>Pedro Monteiro</notes> 
 <mnt-by>pfm</mnt-by> 
 <changed>20050627</changed> 
 <signature>pfm pfm-cert dsa-sha1 k75fnmkj</signatu re> 
 <association> 
  <node>host1</node> 
 </association> 
 … 
 <dst> 
  <ip-addr>193.136.128.33</ip-addr> 
  <ip-addr>193.136.128.34</ip-addr> 
 </dst> 
 <src> 
  <ip-range>192.168.200.0/24</ip-range> 
  <ip-range>192.168.201.0/24</ip-range> 
 </src> 
 <protocol>17</protocol> 
 <direction>outbound</direction> 
 <system-name>fe.up.pt</system-name> 
 … 
 <action>permit</action> 
</policy>  

Figura 6.2 - Exemplo de uma política independente 

 

Este exemplo permite-nos proceder a uma análise de forma a identificar quais 

os campos que contêm a informação necessária para a construção da regra em 

IPTables. A tabela 6.1 mostra quais os dados a retirar da política 

independente, o seu significado e a sua correspondência nos campos para 

definição de políticas em causa. 

 

6.1.3.1 – Algoritmo de Conversão de Políticas 

 

O algoritmo de conversão de políticas começa por identificar os valores dos 

diversos campos necessários à definição de uma política, utilizando-os para 

gerar as regras IPTables.  

Na dificuldade de contemplar todas as situações possíveis na especificação de 

políticas de segurança em IPTables foi efectuado um levantamento das 

situações mais importantes e utilizadas a ter em consideração e que deveriam 

ser previstas pela aplicação de conversão.  
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Campo da 

Política 

XSPSL 

Significado do 

Campo da Política 

XSPSL 

Parâmetro para especificação de critérios 

em IPTables 

dst Destino dos 

pacotes 

-d 

Src Origem dos pacotes -s 

protocol Protocolo utilizado -p 

direction Direcção do tráfego chain utilizada 

action Acção do filtro Se o campo possuir o valor “permit”, 

corresponde à acção ACCEPT, enquanto 

que se o campo possuir o valor “deny”, 

corresponde à acção DROP.  

 

Tabela 6.1 – Campos da política global e em IPTables 

 

O algoritmo utilizado para gerar as regras IPTables começa por analisar o 

protocolo especificado na política independente. A acção seguinte visa 

identificar a direcção do tráfego. Estão previstas três situações: tráfego de 

entrada (chain INPUT), tráfego de saída (chain OUTPUT) ou tráfego simétrico 

(chains INPUT e OUTPUT), que no campo protocol  da política independente, 

assumem, respectivamente os valores inbound , outbound e symmetric.  

De seguida, o algoritmo verifica a acção do filtro que consta da política 

independente. O campo da política relativo a este aspecto apenas pode 

assumir dois valores: deny  ou permit . O primeiro valor barra o tráfego de 

acordo com a política especificada e corresponde à acção DROP, enquanto 

que o segundo o permite, correspondendo à acção ACCEPT.  

Outra situação que o algoritmo tem em conta é a especificação da origem e 

do destino do tráfego a filtrar pela política de segurança. Neste caso é 

necessário ter em consideração dois campos da política XSPSL – src  e dst  - e 

inúmeras situações possíveis (endereço(s) IP, rede(s) IP, gama(s) de endereços 

IP, bem com as suas combinações).  

Depois de identificados todos os dados relevantes, o algoritmo é responsável 

pela geração de uma (ou mais) regra(s) IPTables cujo objectivo é assegurar o 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 72 
 

cumprimento da política independente que lhe deu origem. A figura 6.3 

ilustra o que foi acima referido. 

 

 
Figura 6.3 – Esquema do algoritmo implementado pela aplicação  

 

Concentremo-nos no caso do destino do tráfego. Tendo como base o schema 

apresentado no capítulo 5, o destino do tráfego pode ser apresentado como 

“ANY”, que engloba todos os destinos possíveis, como um endereço IP 

(ddd.ddd.ddd.ddd), como uma gama de de endereços IP (ddd.ddd.ddd.ddd-

ddd.ddd.ddd.ddd ou como um endereço de rede (ddd.ddd.ddd.ddd/dd). Além 

disto, para cada um dos casos referidos anteriormente é possível especificar 

uma porta ou uma gama de portas a ele relativo.  

 

Para melhor se compreender esta situação, serão apresentados dois exemplos 

nas tabelas 6.2 e 6.3 que se cingirão apenas ao campo dst  (destination), por 

uma questão de simplificação. Admitamos que estamos perante um caso de 

tráfego de entrada (chain INPUT), utilizando o protocolo 17 e a acção do filtro 

de tráfego é permit  (acção ACCEPT), não sendo especificado qualquer fonte 

do tráfego (ou seja, tráfego oriundo de qualquer fonte é aceite pela regra). 

Vejamos esses exemplos: 

 

Exemplo 1 

 Política em XML Regra em IPTables 

<dst> 
<ip-addr>192.168.100.1</ip-addr> 

</dst> 

iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.1 –j ACCEPT 

Tabela 6.2 – Exemplo de uma conversão de políticas 
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Exemplo 2 

Política em XML Regras em IPTables 

<dst> 
<ip-addr>192.168.100.1</ip-addr> 
<ip-range>192.168.101.0/24</ip-range> 

</dst> 
 

iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.1 –j ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –d 
192.168.101.0/24 –j ACCEPT 

Tabela 6.3 – Exemplo de uma conversão de políticas 

 

Enquanto que no primeiro exemplo existe apenas um destino, especificado 

sob a forma de endereço IP, no segundo exemplo esta situação já não se 

verifica. Esta diferença reflecte-se na geração das regras IPTables, como se 

pode verificar nas tabelas 6.2 e 6.3. 

 

Assim, neste tipo de situações estipulamos as seguintes regras: 

a) se existir apenas um endereço IP ou um endereço de rede, este é 

colocado após a opção –d (destination) na regra de IPTables; 

b)  Se existir mais do que um endereço IP, uma gama de endereços IP ou 

mais do que um endereço de rede, é criada uma regra para cada um 

dos endereços existentes na política em XML.  

 

Através do esquema ilustrado na figura 6.4 é possível compreender o 

funcionamento do algoritmo de geração de regras IPTables no que se refere 

ao destino do tráfego. O algoritmo começa por verificar quantos endereços de 

destino do tráfego foram especificados. Independentemente deste resultado o 

passo seguinte consiste na verificação da existência de endereços da origem 

do tráfego. Se tal se verificar, estes serão identificados e guardados de forma 

a serem utilizados aquando da implementação da regra.  

 

No caso de existir apenas um endereço e se este coincidir com a keyword 

ANY, a regra é imediatamente criada, tendo em conta a identificação da 

direcção do tráfego, do filtro a aplicar ao tráfego, bem como o protocolo 

utilizado, anteriormente realizada. Se apenas for especificado um endereço 

(seja um endereço IP ou um endereço de rede), o programa irá verificar se 

foram especificadas portas relativamente ao destino do tráfego, assim como 

portas relativas à origem do tráfego. Se tal situação se verificar, a regra a 
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criar terá em conta a(s) porta(s) detectadas. Se tal não se verificar, a regra 

apenas será criada com a direcção do tráfego, o filtro a aplicar ao tráfego, o 

protocolo utilizado, o endereço de destino e eventualmente o(s) endereços de 

origem do tráfego. É de salientar o facto de que, apesar de o IPTables 

suportar gamas de endereços e de gamas de portas na especificação de 

políticas, atráves da instalação de módulos adicionais, restringimo-nos à 

utilização básica do IPTables. Deste modo, para cada um dos endereços das 

gamas de endereços IP ou cada uma das portas das gamas de portas 

especificadas nas políticas XSPSL irá ser criada uma regra individual. 

 

No caso da quantidade de endereços ser superior a 1, o algoritmo funciona de 

forma semelhante à acima descrita, excepto após a verificação da existência 

de endereços da origem de tráfego. Como foi anteriormente referido, para 

cada um deles será criada uma regra, de acordo com o processo do algoritmo 

atrás descrito. 

 

No que se refere à origem do tráfego, aplica-se o que foi descrito para o 

algoritmo respeitante ao destino do tráfego. Também nestes casos, numa 

primeira abordagem é necessário identificar se estão presentes endereços dão 

destino do tráfego para depois se proceder à criação das regras de acordo com 

os dados que constam da política independente. 

 

Relembrando o que foi dito aquando da descrição do schema, na especificação 

do destino e da origem do tráfego (capítulo 5, secção 5.3), é possível 

implementar uma situação de negação, através da keyword “NOT”. Esta 

negação poderá referir-se à origem e ao destino tráfego. Assim, a aplicação 

de conversão contempla igualmente esta situação, tratando-a como uma 

outra qualquer regra, efectuando apenas a negação através do operador “! ”. 
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Figura 6.4 – Esquema do algoritmo implementado pela aplicação – Destino do tráfego 

 

6.1.4 – Exemplos de Conversão de Políticas 

 

De seguida serão apresentados alguns exemplos de situações previstas pela 

aplicação de conversão de políticas em formato XSPSL (de acordo com o 

schema especificado) em regras IPTables. Na primeira coluna está 

apresentada a especificação da política em formato XSPSL, obedecendo ao 

schema criado, e na segunda coluna está(ão) a(s) regra(s) IPTables 

correspondente(s) às políticas indicadas na primeira coluna, criadas pela 

aplicação de conversão. A política especificada em XML apenas contém os 

campos dst  e src , que correspondem ao destino e à origem do tráfego. 

Assumamos que as propriedades do tráfego são idênticas às defindas nos 

exemplos das tabelas 6.2 e 6.3.  
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Exemplo 1   

Política em XSPSL Regra(s) em IPTables 

<dst> 
<ip-addr>192.168.100.1</ip-
addr> 
<ip-addr>192.168.100.2</ip-
addr> 

</dst> 
<src> 

<ANY/> 
</src> 

iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.1 –j ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.2 –j ACCEPT 

Tabela 6.4 – Exemplo de conversão de políticas em IPTables 

 

O exemplo anterior (tabela 6.4) define uma política em que todo o tráfego 

com destino às máquinas cujos endereços IP são 192.168.100.1 e 

192.168.100.2 deverá ser aceite. Como estamos perante uma situação com 

dois endereços IP, são criadas duas regras IPTables, respeitantes a cada um 

dos endereços. 

 

Exemplo 2   

Política em XSPSL Regra(s) em IPTables 

<dst> 
<ip-addr>192.168.100.1</ip-
addr> 
<ip-range>192.168.101.0/24</ip-
range> 

</dst> 
<src> 

<ip-addr>192.168.200.1</ip-
addr> 
<ip-range>192.168.201.0/24</ip-
range> 

</src> 

iptables –a input –p 17 –s 
192.168.200.1 –d 192.168.100.1 –j 
ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –s 
192.168.201.0/24 –d 192.168.100.1 
–j ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –s 
192.168.200.1 –d 192.168.101.0/24 
–j ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –s 
192.168.201.0/24 –d 
192.168.101.0/24 –j ACCEPT 

Tabela 6.5 – Exemplo de conversão de políticas em IPTables 

 

O exemplo da tabela 6.5 define uma política em que o tráfego com destino a 

192.168.100.1 ou à subrede IP 192.168.101.0/24 e que provenha do endereço 

IP 192.168.200.1 ou da subrede IP 192.168.201.0/24 deverá ser aceite. Uma 

vez mais, como estamos perante uma situação com duas fontes e dois destinos 

de tráfego, são criadas quatro regras IPTables, de forma a contemplar todas 

as combinações possíveis. 
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Exemplo 3   

Política em XSPSL Regra(s) em IPTables 

<dst> 
<ip-addr>192.168.100.1</ip-
addr> 
<ports-ip-addr> 

<port>80</port> 
</ports-ip-addr> 

</dst> 
<src> 

<ANY/> 
</src> 

iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.1 –dport 80 –j ACCEPT 

Tabela 6.6 – Exemplo de conversão de políticas em IPTables 

 

O exemplo apresentado na tabela 6.6 define uma política em que todo o 

tráfego com destino à máquina cujo endereço IP é 192.168.100.1 e cuja porta 

de destino é a porta 80 deverá ser aceite. Em IPTables a porta de destino é 

definida utilizando a opção –dport , como foi referido na secção 6.1.1. 

 

Exemplo 4   

Política em XSPSL Regra(s) em IPTables 

<dst> 
<ip-range>192.168.100.0/24</ip-
range> 
<ports-ip-range> 

<port-range>80-82</port-
range> 

</ports-ip-range> 
</dst> 
<src> 

<ANY/> 
</src> 

iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.0/24 –dport 80 –j 
ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.0/24 –dport 81 –j 
ACCEPT 
 
iptables –a input –p 17 –d 
192.168.100.0/24 –dport 82 –j 
ACCEPT 

Tabela 6.7 – Exemplo de conversão de políticas em IPTables 

 

O exemplo da tabela 6.7 é muito semelhante ao apresentado na tabela 6.6. A 

diferença reside no facto da restrição do destino do tráfego ser realizada com 

base numa subrede IP e no facto de não ser especificada uma porta de 

destino, mas sim uma gama de portas. Para contemplar esta situação, foi 

criada uma regras IPTables para cada uma das portas especificas na gama, 

utilizando, uma vez mais, a opção –dport . 
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6.2 – Conversão das políticas para uma Firewall Appliance 

 

No trabalho que aqui apresentamos, propusemo-nos a implementar dois 

módulos de conversão de políticas independentes para políticas específicas. 

No seguimento deste objectivo optamos também por implementar a conversão 

das políticas definidas em XSPSL numa linguagem que fosse compreendida por 

uma firewall appliance, equipamento bastante utilizado para redes 

informáticas de pequena e média dimensão. Desta forma, foi uma utilizada 

uma firewall do fabricante WatchGuard®, modelo Firebox® Soho 6. 

 

A firewall em causa terá de ser configurada através de um browser, utilizando 

o protocolo HTTP, sendo toda a configuração realizada com a ajuda de 

inúmeras interfaces gráficas disponíveis para o administrador.  

Deste modo, todas as políticas de segurança eventualmente implementadas 

pelo administrador de rede teriam de ser obrigatoriamente definidas num 

computador da rede, através de um browser, sendo a informação por ele 

inserida nos vários campos enviada para a firewall através do protocolo HTTP, 

usando a interface CGI [26]. 

Iremos de seguida descrever resumidamente as diversas funcionalidades 

presentes na firewall estudada. 

 

6.2.1 – Funcionalidades da Firewall WatchGuard® Firebox® Soho 6 

 

A Firebox® Soho 6 oferece, como já foi referido, uma interface web para 

efeitos de configuração e monitorização. A página principal desta interface, 

ilustrada na figura 6.5, permite o acesso aos difentes menus disponibilizados 

pelo equipamento. 

 

Como se pode inferir da figura 6.5, a firewall oferece inúmeras 

funcionalidades, muitas das quais não são directamente relevantes para este 

trabalho. Iremos focar apenas aquelas que foram utilizadas e estudadas neste 

âmbito. 
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Figura 6.5 – Interface inicial da firewall 

 

Entre as diferentes opções oferecidas por esta firewall, a mais relevante para 

esta dissertação é a opção “Firewall”, que irá permitir a introdução e edição 

das regras de firewall, que permitirá o controlo do tráfego de entrada e 

saída. A subopção “Custom Services” permite-nos especificar as políticas de 

segurança, enquanto que as subopções “Incoming” e “Outgoing” permitem 

gerir, respectivamente, as políticas de segurança relativas ao tráfego de 

entrada e ao tráfego de saída.  

Esta opção permite ainda o bloqueio de sites através de URL’s ou de 

endereços IP, a alteração de algumas opções de acesso à firewall e a 

especificação de uma máquina à qual a rede externa possui acesso directo 

(Pass Through). 
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6.2.2 – Definição de Políticas de Segurança na Firewall Appliance 

 

A subopção “Custom Services” permite a especificação de políticas de 

segurança, sendo possível implementar filtros no tráfego de entrada e filtros 

no tráfego de saída, especificando a(s) porta(s) TCP ou UDP, o protocolo, as 

máquinas de origem e as máquinas de destino, podendo estas ser 

apresentadas na forma de endereço IP, endereço de rede ou gama de 

endereços IP, como ilustrado na figura 6.6. 

 

Através da figura 6.6 é possível observar os vários campos a serem 

preenchidos pelo administrador na especificação de uma política de 

segurança. Como primeiro passo, o administrador deverá dar um nome à 

política que pretende especificar. Seguidamente deverá definir as 

especificações do protocolo. Para tal, poderá definir o número de protocolo 

ou as portas TCP ou UDP que estarão definidas na política de segurança. 

Posteriormente, deverá definir os filtros do tráfego de entrada e de saída, não 

sendo obrigatória a configuração de ambos.  

 

Na configuração do filtro de tráfego de entrada, deverá definir a acção (tendo 

três opções ao seu dispor: No Rule, Allow e Deny), deverá colocar o endereço 

IP da máquina de destino e poderá discriminar a origem do tráfego, colocando 

um ou mais endereços IP, um ou mais endereços de rede ou uma ou mais 

gamas de endereços IP. Se não preencher o campo relativo às máquinas de 

origem, a firewall assumirá que a regra se aplica a todos os pacotes recebidos 

pela interface externa.  

Na configuração do filtro de tráfego de saída, o processo é idêntico ao 

anteriormente descrito, diferenciando-se apenas numa questão. Na 

especificação das máquinas de destino, o administrador não está limitado a 

um endereço IP, podendo especificar um ou mais endereços IP, um ou mais 

endereços de rede ou uma ou mais gamas de endereços IP. Tal como 

anteriormente, se o administrador não especificar qualquer máquina de 

destino ou de origem, a firewall assumirá que todas as máquinas estão 

incluídas na política de segurança definida. 
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Figura 6.6 – Interface de especificação de regras da firewall 

 

O uso das interfaces Web como as ilustradas na figura 6.6 facilita a 

configuração das regras de filtragem pelos utilizadores. No entanto, este tipo 

de interfaces não é o apropriado para a configuração de regras por 

ferramentas de conversão automática. Contudo, como não temos 

conhecimento de qualquer interface alternativa, a aplicação de conversão da 

política independente para a política concreta deverá gerar regras com o 

mesmo formato que o browser Web. Porém, esse formato não consta da 
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documentação disponibilizada pela firewall appliance, pelo que nos vemos 

obrigados a recorrer à “engenharia inversa” (“reverse engineering”) para o 

descobrir. 

 

De forma a compreender o processo inerente à definição de políticas de 

segurança nesta firewall, foi necessário proceder à análise dos dados 

transmitidos entre a máquina de administração e a firewall no momento da 

definição de uma política de segurança. Esta análise foi de grande utilidade 

na construção de uma aplicação autónoma, sem interface gráfica, capaz de 

definir e implementar as políticas de segurança na firewall em causa de 

acordo com uma política de referência numa linguagem distinta e de acordo 

com uma descrição do equipamento de firewall em questão. 

 

6.2.3 – Análise e Interpretação dos Pacotes Transmitidos 

 

Para descobrir o formato das regras de filtragem aceites pela firewall 

appliance, optou-se por interceptar e analisar as mensagens HTTP trocadas 

entre o browser Web e o equipamento. Com esse objectivo foi utilizada a 

ferramenta Ethereal [27], a qual permite analisar em detalhe toda a 

informação que circula na interface de rede que se pretende monitorizar. O 

Ethereal é um monitor de rede, disponível para diversas plataformas, que 

permite analisar os dados de uma rede em tempo real, dando a possibilidade 

ao utilizador de obter um resumo detalhado de cada pacote capturado. Para 

se proceder a esta análise foi montado o cenário que se pode observar na 

figura 6.7. 

A metodologia usada para descobrir o formato das mensagens consistiu em 

inserir valores cuidadosamente escolhidos nos campos seleccionados da página 

de configuração das regras de filtragem. Assim, e de uma forma incremental, 

descobriu-se o formato das mensagens. A cada nova regra introduzida eram 

analisados os pacotes HTTP capturados com o auxílio da ferramenta Ethereal. 
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Figura 6.7 – Análise dos dados 

 

Chegou-se à conclusão que as políticas de segurança eram implementadas 

através de um método POST, em que os vários valores dos campos da 

interface gráfica, preenchidos pelo administrador (da firewall), eram 

atribuídos a variáveis que depois eram passadas à firewall através de 

mensagens do protocolo HTTP. Por exemplo, a página de configuração 

apresentada na figura 6.8 pretende demonstrar quais os campos a serem 

preenchidos de forma a implementar um filtro no tráfego de saída, em que 

todas as máquinas de origem têm acesso a uma máquina de destino, com 

permissão para o protocolo TCP). 

 

Para se adicionar uma política de segurança à firewall em questão é 

necessário o preenchimento de alguns campos na interface gráfica. Além de 

ser imperativo dar um nome à política, é necessário definir o protocolo ao 

qual se aplica a regra em causa. Na definição do protocolo é necessário ter 

em consideração alguns factores. 
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Figura 6.8 – Exemplo de criação de uma regra 

 

A interface gráfica permite três situações distintas nas definições do 

protocolo:  

a) a especificação de uma porta; 

b) a especificação de uma gama de portas para o protocolo TCP e para o 

protocolo UDP; 

c) a especificação de um protocolo distinto dos anteriormente referidos 

através da introdução do número desse protocolo de acordo com a 

listagem do RFC 1700 [24].  

 

No caso dos protocolos TCP e UDP é possível especificar as portas ou a gama 

de portas, o que não acontece com os outros protocolos. No entanto, se o 

administrador da rede pretender abrir todas as portas de um destes 

protocolos terá de colocar uma gama de portas, em que a primeira porta é 

identificada com o número 1 e a última porta é identificada com o número 
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65535 (216 - 1). É de realçar o facto de existir, também, a possibilidade de 

associar vários protocolos a uma só política. No entanto, esse aspecto não foi 

explorado, uma vez que na especificação das políticas em XSPSL não está 

prevista esta situação, que nos parece de pouca utilidade, sendo apenas 

possível especificar um protocolo por política. 

 

A firewall appliance permite especificar regras de filtragem com base em dois 

pressupostos: 

- os serviços são oferecidos pela rede protegida pela firewall: nesta 

situação utiliza-se o “Incoming Filter”. Neste caso assume-se que o 

serviço é fornecido por um único servidor cujo endereço IP é 

especificado em “Service Host”. É ainda possível especificar os clientes 

(exteriores) através de um endereço IP, uma subrede IP ou uma gama 

de endereços IP; 

- os serviços são oferecidos por outra rede (exterior): nesta situação 

utiliza-se o “Outgoing Filter”.  

 

A regra a especificar, tanto nos serviços internos como externos, poderá ser: 

 - “No rule”: por omissão aceita qualquer tipo de tráfego. 

- “Allow”: por omissão rejeita qualquer tráfego para o serviço 

discriminado, excepto o especificado explicitamente; 

- “Deny”: por omissão aceita qualquer tráfego para o serviço 

discriminado, excepto o rejeitado explicitamente. 

 

No exemplo da fig. 6.8, como estamos perante um filtro do tráfego de saída 

(“Outgoing Filter”), todas as definições do filtro do tráfego de entrada foram 

ignoradas, concentrando todas as atenções no filtro do tráfego de saída. Para 

configurar este filtro, é necessário definir a acção: permissão (Allow) ou 

negação (Deny), definir as máquinas de origem e definir as máquinas de 

destino. De acordo com a primeira política de teste, foi seleccionada a opção 

Allow e apenas foi preenchido o campo das máquinas de destino com um 

endereço IP. Deste modo, todos as máquinas no interior da rede do 

administrador terão acesso à máquina que é identificada pelo endereço IP 
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introduzido no campo das máquinas de destino. Importa realçar que a negação 

desta política poderá ser efectuada apenas com a troca da acção do filtro 

para a opção Deny. 

 

Submetendo esta política à firewall, foram observados os pacotes, analisando 

posteriormente o seu conteúdo, com o auxílio da ferramenta Ethereal. Deu-se 

especial atenção aos pacotes HTTP, que continham a informação fundamental 

para compreender todo o processo. Desta forma, em todos os testes, foi 

identificada um URL e uma mensagem que continham toda a informação 

necessária para a implementação de uma política de segurança no 

equipamento. Em baixo estão transcritas as mensagens relativas à política 

definida neste primeiro teste: 

 

URL: 

http://192.168.111.1/fwcustom.htm?proType=tcp?incFr AddrType=host

?outFrAddrType=host?outToAddrType=host 

Mensagem: 

result_ok=fwcustom.htm%3Fresult%3DOK%3Fservice%3Dpo licy1&changed

=1&refresh=0&filterset=3&orgService=&service=Policy 1&protoCount=

1&protocolList=tcp&portList=1-

65535&proType=%3FproType%3Dtcp&tcp=tcp&tcpPortLow=& tcpPortHigh=&

incFilter=0&incNAT=0.0.0.0&incFrHostCount=0&incFrAd drType=%3Finc

FrAddrType%3Dhost&incFrAddr=0.0.0.0&outFilter=2&out FrHostCount=0

&outFrAddrType=%3FoutFrAddrType%3Dhost&outFrAddr=0. 0.0.0&outToHo

stCount=1&outToHosts=192.168.100.1&outToAddrType=%3 FoutToAddrTyp

e%3Dhost&outToAddr=192.168.100.1&submitBtn=Submit 

HTTP/1.0 200 OK 

 

Após termos realizados inúmeros testes para compreender as alterações 

existentes nas mensagens trocadas, aquando da alteração dos vários 

parâmetros na implementação de uma política, e por observação do conteúdo 

das mensagens, nomeadamente as variáveis presentes e os valores dessas 

variáveis, foi possível determinar o formato das mesmas. 
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De seguida será feita uma pequena descrição de cada um dos campos 

relevantes presentes na mensagem, de forma a ser possível entender qual a 

sua utilidade no contexto da definição da política de segurança em questão: 

 

- proType: especifica o tipo de protocolo, podendo assumir três valores 

distintos: tcp, para o protocolo TCP, udp para o protocolo UDP e other para 

qualquer outro protocolo. No caso da política em causa assume o valor tcp, 

uma vez que este foi o protocolo definido; 

 

- incFrAddrType: especifica o tipo de endereço das máquinas de origem do 

filtro do tráfego de entrada, podendo assumir dois valores distintos: host 

(para endereços IP e gamas de endereços IP) e network (para endereços de 

rede). No caso da política em causa, assume o valor host, uma vez que este 

campo não foi preenchido, estando este valor definido por defeito; 

 

- outFrAddrType: especifica o tipo de endereço das máquinas de origem do 

filtro do tráfego de saída, podendo assumir dois valores distintos: host (para 

endereços IP e gamas de endereços IP) e network (para endereços de rede). 

No caso da política em causa, assume o valor host, uma vez que este campo 

não foi preenchido, estando este valor definido por defeito; 

 

- outToAddrType: especifica o tipo de endereço das máquinas de destino do 

filtro do tráfego de saída, podendo assumir dois valores distintos: host (para 

endereços IP e gamas de endereços IP) e network (para endereços de rede). 

No caso da política em causa, assume o valor host, uma vez que este campo 

foi preenchido com um endereço IP; 

 

- service: especifica o nome da política de segurança. Assume o valor 

colocado pelo administrador no campo Service Name. É de referir que este 

campo é de preenchimento obrigatório e que não pode coincidir com o nome 

de nenhuma das políticas já implementadas na firewall. No caso da política 

em causa esta variável assumiu o valor Policy1, que corresponde ao nome 

atribuído; 
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- protoCount: especifica o número de protocolos aos quais a política se 

aplica. No caso da política em causa esta variável assumiu o valor 1, uma vez 

que apenas foi definido o protocolo TCP; 

 

- protocolList: especifica a listagem dos protocolos associados à política em 

questão, discriminando-os. Neste caso, a variável assume apenas o valor tcp, 

protocolo que foi definido; 

 

- portList: especifica a listagem das portas associadas à política e ao 

protocolo em questão, discriminando-as. Neste caso, a variável assume 

apenas o valor 1-65535, que corresponde à gama das portas especificadas para 

o protocolo TCP; 

 

- incFilter: especifica o filtro aplicado ao tráfego de entrada. Pode assumir 

três valores: 0 (No rule), 1 (Deny) e 2 (Allow). Uma vez que esta política 

pretendia configurar o filtro do tráfego de entrada e não foi efectuada 

qualquer alteração a este filtro, esta variável assumiu o valor 0; 

 

- incNAT: especifica o endereço IP da máquina de destino do filtro do tráfego 

de entrada. No caso da política em causa, assume o valor 0.0.0.0, uma vez 

que este campo não foi preenchido, estando este valor definido por defeito; 

 

- incFrHostCount: especifica o número de máquinas de origem do filtro do 

tráfego de entrada. No caso da política em causa, assume o valor 0, uma vez 

que este campo não foi preenchido, estando este valor definido por defeito; 

 

- incFrHosts: especifica os endereços IP e/ou os endereços de rede que 

correspondem às máquinas de origem do filtro do tráfego de entrada. Esta 

variável apenas está presente nos casos em que a variável incFrHostCount 

possui um valor superior a 0. No caso da política em causa, esta variável está 

ausente, uma vez que não foi definido o filtro do tráfego de entrada; 
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- incFrAddr: especifica o último endereço IP e/ou endereço de rede da 

listagem das máquinas de origem do filtro do tráfego de entrada, no caso de 

existirem um ou mais endereços IP e/ou endereços de rede. No caso da 

política em causa, assume o valor 0.0.0.0, uma vez que este campo não foi 

preenchido, estando este valor definido por defeito. Esta variável assume o 

valor do último endereço introduzido pelo administrador (seja endereço IP ou 

endereço de rede); 

 

- outFilter: especifica o filtro aplicado ao tráfego de saída. Pode assumir três 

valores: 0 (No rule), 1 (Deny) e 2 (Allow). Uma vez que esta política pretendia 

configurar o filtro do tráfego de saída, de forma a permitir o acesso a uma 

máquina de destino definida através de um endereço IP, esta variável assumiu 

o valor 2 (Allow); 

 

- outFrHostCount: especifica o número de máquinas de origem do filtro do 

tráfego de saída. No caso da política em causa, assume o valor 0, uma vez que 

este campo não foi preenchido, estando este valor definido por defeito. Na 

prática, este valor significa que qualquer máquina se inclui nas máquinas de 

origem do filtro em questão; 

 

- outFrHosts: especifica as máquinas de origem do filtro do tráfego de saída. 

Esta variável apenas está presente nos casos em que a variável 

outFrHostCount possui um valor superior a 0. Como tal não se verifica neste 

caso, esta variável está omissa; 

 

- outFrAddr: especifica o último endereço IP e/ou endereço de rede da 

listagem das máquinas de origem do filtro do tráfego de saída. No caso de 

existirem um ou mais endereços IP e/ou endereços de rede, no caso da 

política em causa, assume o valor 0.0.0.0, uma vez que este campo não foi 

preenchido, estando este valor definido por defeito. Esta variável assume o 

valor do último endereço introduzido pelo administrador (seja endereço IP ou 

endereço de rede);  
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- outToHostCount: especifica o número de máquinas de destino do filtro do 

tráfego de saída. No caso da política em causa, assume o valor 1, uma vez que 

este campo foi preenchido com um endereço IP; 

 

- outToHosts: especifica as máquinas de destino do filtro do tráfego de saída. 

Esta variável apenas está presente nos casos em que a variável 

outToHostCount possui um valor superior a 0. Como tal se verifica neste caso, 

esta variável assume o valor 192.168.100.1, que corresponde à única máquina 

de destino introduzida pelo administrador; 

 

- outToAddr: especifica o último endereço IP e/ou endereço de rede da 

listagem das máquinas de destino do filtro do tráfego de saída, no caso de 

existirem um ou mais endereços IP e/ou endereços de rede. No caso da 

política em causa, assume o valor 192.168.100.1, uma vez que a listagem das 

máquinas de destino apenas possui um elemento, sendo por essa razão o único 

endereço elegível para esta variável. Esta variável assume o valor do último 

endereço introduzido pelo administrador (seja endereço IP ou endereço de 

rede). 

 

Descoberta a sintaxe dos comandos a enviar no corpo da mensagem, foi 

possível o desenvolvimento de uma aplicação que, a partir de uma política de 

segurança definida com base na XSPSL, é capaz de efectuar a construção das 

mensagens a serem enviadas para a firewall em questão, de forma a 

implementar políticas de segurança, sem recorrer à interface gráfica do 

equipamento e a partir de uma consola de gestão de firewalls distribuídas. 

 

De seguida, será analisado todo o algoritmo da aplicação capaz de efectuar a 

conversão política baseada em XSPSL para uma linguagem capaz de ser 

entendida pela firewall estudada. 
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6.2.4 – Algoritmo de Conversão de Políticas 

 

Essencialmente o algoritmo deverá transformar uma política expressa em 

XSPSL num conjunto de regras de filtragem de acordo com a sintaxe 

apresentada na secção anterior. 

Para concretizar o algoritmo, foi necessário identificar a informação na 

política XSPSL que seria necessária à criação de uma política no equipamento. 

Além disso, foi igualmente necessário um processo de correspondência dos 

campos presentes na política XSPSL nos campos presentes na interface gráfica 

da firewall. Partindo de um exemplo de uma política XSPSL, foi possível a 

identificação de toda a informação relevante para a construção da mensagem 

que implementaria a política no equipamento. Analisaremos de seguida um 

exemplo de uma política independente que foi de grande utilidade na 

realização desta tarefa. 

 

<policy> 
 <name>policy-example</name> 
 <char-set>ISO 8859-1</char-set> 
 <notes>Pedro Monteiro</notes> 
 <mnt-by>pfm</mnt-by> 
 <changed>20050627</changed> 
 <signature>pfm pfm-cert dsa-sha1 k75fnmkj</signatu re> 
 <association> 
  <node>host1</node> 
 </association> 
 … 
 <dst> 
  <ip-addr>193.136.128.33</ip-addr> 
  <ip-addr>193.136.128.34</ip-addr> 
 </dst> 
 <src> 
  <ip-range>192.168.200.0/24</ip-range> 
  <ip-range>192.168.201.0/24</ip-range> 
 </src> 
 <protocol>17</protocol> 
 <direction>outbound</direction> 
 <userid>*</userid> 
 <system-name>fe.up.pt</system-name> 
 … 
 <action>permit</action> 
</policy> 

Figura 6.9 - Exemplo de uma política independente 
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Foi necessário realizar uma análise de forma a identificar quais os campos que 

continham a informação necessária para a construção da mensagem a ser 

enviada para o equipamento. No entanto, esta análise teve de ser efectuada 

conjuntamente com a interface gráfica do equipamento, de forma a tentar 

mapear os campos relevantes da política independente nos campos 

correspondentes da firewall. Recorrendo à figura 6.8, onde é possível 

observar a interface gráfica do equipamento para implementação de políticas 

de segurança, foi então possível realizar esta tarefa. A tabela seguinte mostra 

quais os dados a retirar da política em XSPSL, o seu significado e a sua 

correspondência nos campos para definição de políticas da firewall. 

 

Campo da 

Política 

em XSPSL 

Significado do 

Campo da Política 

em  XSPSL 

Campo da Firewall 

name Nome da política Service Name 

dst Destino dos 

pacotes 

To 

src Origem dos pacotes From 

protocol Protocolo utilizado Protocol Settings 

direction Direcção do tráfego Se o campo possuir o valor ”inbound”, a 

política terá de ser implementada no 

Incoming Filter. Se o campo possuir o valor 

“outbound”, a política terá de ser 

implementada no Outgoing Filter. 

action Acção do filtro Incoming Filter ou Outgoing Filter, 

dependendo do valor do campo direction 

na política global. Corresponde às acções 

Allow ou Deny. 

 

Tabela 6.8 – Identificação dos campos relevantes e sua correspondência 

 

A aplicação foi realizada utilizando, uma vez mais, a linguagem de 

programação Perl, tal como no caso anterior de conversão de políticas 
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(IPTables). Uma vez mais, foi também utilizado o módulo XML::Simple, que 

torna bastante fácil a leitura e escrita de ficheiros XML, formato no qual se 

encontram definidas as políticas XSPSL. 

 

O algoritmo de conversão de políticas identifica os valores dos diversos 

campos necessários à definição de uma política, guardando-os em várias 

variáveis, que contêm os valores a colocar nos diversos campos da interface 

do equipamento.  

Começa por identificar o nome da política. Para tal, é utilizado o campo name 

da política XSPSL. O valor deste campo é atribuído a uma das variáveis 

(service ) da mensagem enviada para o equipamento.  

 

De seguida, verifica qual o protocolo utilizado. Na especificação de políticas 

em XSPSL, o protocolo é definido através do seu número de acordo com a 

listagem do RFC 1700. Deste modo, e de acordo com o funcionamento da 

firewall, atrás descrito, a aplicação tem em atenção algumas situações 

distintas. Se na política independente estiverem definidas os protocolos 6 

(TCP) ou 17 (UDP), sem serem especificadas quaisquer portas, a aplicação, 

além de especificar o protocolo (tcp ou udp), terá de especificar uma gama 

de portas (1 – 65535). Esta gama significa que todas as portas do respectivo 

protocolo possuem igual tratamento na especificação de uma política. No 

entanto, no caso destes dois protocolos, poderão ser definidas portas isoladas 

ou ainda gamas de portas. No caso de qualquer protocolo apenas é possível 

especificar o seu número, não sendo possível especificar as portas. 

 

 É ainda de realçar que ao contrário da interface da firewall, que permite a 

especificação de vários protocolos em cada política, nas políticas em XSPSL 

tal situação não está prevista, pelo que não foi tida em consideração na 

implementação da aplicação. Em baixo é possível verificar o campo da 

política independente e as variáveis contidas nas mensagens enviadas ao 

equipamento relativas à especificação de protocolos. 
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Campos da Política em XSPSL Variáveis das mensagens enviadas 

proType 

protoCount 

protocolList 
protocol 

portList 

   

Tabela 6.9 – Campos da política global e variáveis das mensagens enviadas - Protocolo 

 

No esquema seguinte (figura 6.10), é possível observar o algoritmo da 

aplicação no que diz respeito ao protocolo utilizado e, consequentemente, às 

portas definidas. 

 

 

 

Figura 6.10 – Esquema do algoritmo implementado pela aplicação - Protocolo 

 

Uma das funcionalidades mais importantes do algoritmo consiste na detecção 

da direcção do tráfego, uma vez que tal factor tem uma enorme influência na 

especificação da política de segurança. Assim, estão previstas duas situações: 

tráfego de entrada ou tráfego de saída, que no campo da política global, 

assumem, respectivamente os valores inbound ou outbound. Esses valores irão 

determinar quais serão os valores das variáveis dos filtros. No entanto, e 

antes de se proceder à atribuição desses valores, é necessário verificar a 
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acção do filtro que consta da política global. O campo da política relativo a 

este aspecto apenas pode assumir dois valores: deny ou permit.  

 

O primeiro valor barra o tráfego de acordo com a política especificada, 

enquanto que o segundo o permite. Na especificação de uma política em 

XSPSL não está prevista qualquer situação em que sejam especificadas um 

filtro de tráfego de entrada e um filtro de tráfego de saída simultaneamente, 

como já foi referido anteriormente. Isto significa que, através desta 

aplicação, nunca será especificada uma política em que ambos os filtros 

sejam configurados simultaneamente, situação que se encontra prevista e é 

permitida pela interface da firewall em questão. 

Na tabela seguinte é possível verificar quais os campos da política 

independente e as variáveis das mensagens enviadas relativas à direcção do 

tráfego e à acção do filtro na especificação de uma política 

 

Campos da Política em XSPSL Variáveis das mensagens enviadas 

direction 

Determinado pelos prefixos “inc” 

(tráfego de entrada) e “out” (tráfego 

de saída) nos nomes de diversas 

variáveis 

action incFilter (tráfego de entrada) 

outFilter (tráfego de saída) 

 

Tabela 6.10 – Campos da política global e variáveis das mensagens enviadas – Direcção de 

Tráfego 

 

Na figura seguinte (figura 6.11) é possível observar o algoritmo implementado 

pela aplicação no que se refere à direcção do tráfego, dependendo da acção a 

aplicar ao filtro do tráfego na firewall. 

A última situação a ter em conta é a especificação da origem e do destino do 

tráfego a filtrar pela política de segurança. Neste caso é necessário ter em 

consideração dois campos da política independente e inúmeras variáveis das 

mensagens enviadas para o equipamento. Assim, após a identificação da 
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direcção do tráfego é necessário a identificação da origem e destino do 

tráfego. 

 

 

Figura 6.11  – Esquema do algoritmo implementado pela aplicação – Direcção do tráfego 

 

 

Concentremo-nos por agora no caso do tráfego de entrada. Relativamente aos 

endereços de destino apenas uma situação está prevista. O destino do tráfego 

de entrada apenas poderá ser definido através de um, e apenas um, endereço 

IP. O administrador, ao definir a política independente que será aplicada a 

este equipamento, terá de ter em conta esta situação. No que diz respeito à 

origem do tráfego, a situação torna-se mais complexa, uma vez que é 

necessário verificar qual o tipo de endereços que constam deste campo. 

Deverá ser detectado, elemento a elemento, qual o tipo de endereço 

presente. Dependendo dessa informação, as várias variáveis tomarão valores 

distintos. 

 

No que se refere ao tráfego de saída, os elementos de origem e de destino do 

tráfego são bastante semelhantes, aplicando-se o que foi descrito para os 

elementos de origem do tráfego de entrada. Também nestes casos, numa 

primeira abordagem é necessário identificar o tipo de endereços que estão 
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presentes para depois se proceder à atribuição de valores às diversas variáveis 

de acordo com os dados que constam da política independente. 

 

Nas tabelas 6.11 e 6.12 poderemos verificar quais os campos da política em 

XSPSL, as variáveis das mensagens enviadas relativas à origem e destino do 

tráfego de entrada e do tráfego de saída na especificação de uma política. 

 

Tráfego de Entrada 

Campos da Política em XSPSL Variáveis das mensagens enviadas 

dst incNAT 

incFrAddrType 

incFrHostCount 

incFrHosts 
src 

incFrAddr 

 

Tabela 6.11 – Campos da política independente e variáveis das mensagens enviadas – 

Destino e Origem do Tráfego de Entrada 

 

Tráfego de Saída 

Campos da Política em XSPSL Variáveis das mensagens enviadas 

outToAddrType 

outToHostCount 

outToHosts 
dst 

outToAddr 

outFrAddrType 

outFrHostCount 

outFrHosts 
src 

outFrAddr 

 

Tabela 6.12 – Campos da política independente e variáveis das mensagens enviadas – 

Destino e Origem do Tráfego de Saída 
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Na figura 6.12 é possível observar o algoritmo implementado pela aplicação 

no que se refere à origem e destino do tráfego, que influenciará o valor das 

diversas variáveis, dependendo dos condicionalismos atrás referidos. 

 

 
Figura 6.12 – Esquema do algoritmo implementado pela aplicação –  

Destino e Origem do Tráfego  
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Após ter identificado a direcção do tráfego, o algoritmo, de acordo com a 

origem e/ou destino do tráfego, e também o tipo de endereço utilizado, irá 

atribuir valores às diversas variáveis necessárias para construir a mensagem. 

Com o objectivo de testar esta aplicação de conversão de políticas foram 

realizados dezenas de testes, tendo sido utilizadas políticas exemplos, que, na 

nossa perspectiva, cobrem a maioria das situações em ambientes reais. Todos 

os testes realizados foram concluídos com sucesso, uma vez que, a partir de 

políticas definidas indepedentemente de qualquer fabricante, foi possível 

verificar que, através desta aplicação é possível implementar uma regra 

localmente, após a conversão e transmissão da informação relevante. 

 

Neste capítulo foram descritas as duas ferramentas desenvolvidas e testadas 

para converter as políticas independentes em políticas de duas tecnologias 

específicas. Assim, ficou demonstrado que, com base numa política XSPSL e 

em aplicações de conversão apropriadas, é possível obter regras equivalentes 

em IPTables e na appliance WatchGuard® utilizada. 
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7 – Implementação da Difusão, Aplicação e 

Verificação de Políticas 

 

Após a conversão de uma política independente numa política específica de 

um determinado equipamento, é necessário que esta política seja transferida 

para esse equipamento. Ora, para que esta situação seja um facto, é 

necessário que exista um mecanismo que transporte essas políticas ao seu 

destino final de modo a que estas possam ser aplicadas localmente. Assim, 

antes da aplicação da política num determinado equipamento é necessário 

que esta seja difundida pelos vários elementos da rede que estarão sujeitos a 

esta aplicação. No entanto, esta situação é, tipicamente, específica de cada 

tipo de equipamento. 

 

Neste capítulo começaremos por analisar dois protocolos especificados no 

âmbito do IETF com um fim semelhante a este, bem como a sua adequação às 

duas tecnologias que escolhemos para desenvolver este trabalho. 

 

7.1 – Protocolos COPS (Common Open Policy Service) e COPS-PR (Common 

Open Policy Service for Policy Provisioning) 

 

O protocolo Common Open Policy Service (COPS) [12][13] surgiu da 

necessidade de existir um mecanismo capaz de difundir as políticas a todos os 

elementos de um determinado domínio, permitindo que a informação seja 

trocada entre os vários componentes da arquitectura implementada. Na 

arquitectura PBN (Policy Based Networking) [28] os elementos dividem-se em 

dois grupos: PDP (Policy Decision Point), normalmente também designados por 

servidor de políticas, e PEP (Policy Enforcement Point), onde são aplicadas as 

políticas. Desta forma, e através deste protocolo, é possível que 

equipamentos de diferentes fabricantes comuniquem entre si, sem restrições, 

assegurando a gestão da rede através de políticas. 

Numa arquitectura PBN poderão ser adoptados dois modelos de operação: 

Outsourcing e Provisioning.  
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No modelo outsourcing [12], quando um PEP não consegue tratar um 

determinado evento de acordo com as políticas nele instaladas, este envia um 

pedido ao PDP correspondente, notificando-o da ocorrência desse evento. O 

PDP, ao receber esta notificação, responde enviando a informação que 

permitirá ao PEP tratar o referido evento. Assim, de acordo com este modelo, 

o PDP reage a eventos originados nos PEPs a ele associados. 

Quando se adopta o modelo provisioning, o PEP, ao efectuar a ligação inicial 

ao PDP a ele associado, envia toda a informação aplicável existente. O PEP 

guarda toda essas políticas e reagirá aos diversos eventos utilizando essa 

informação. Assim, o PDP não reage aos eventos originados nos PEP’s, 

enviando previamente as políticas de segurança para os elementos a ele 

associados. 

 

O protocolo COPS foi desenvolvido pelo grupo de trabalho Resource Allocation 

Protocol (RAP) da Internet Engineering Task Force (IETF), com o objectivo de 

criar uma nova norma para a comunicação entre os PDPs e os PEPs.  

O protocolo COPS pode ser dividido em três camadas distintas [13]: 

 - o protocolo base; 

 - os comandos específicos do tipo de cliente; 

 - a representação dos dados. 

Na camada do protocolo base estão definidos os mecanismos de comunicação 

que permitem a troca de informação entre o PDP e os PEP’s a ele associados. 

Neste cenário, o PDP assume o papel de servidor e os PEP’s assumem o papel 

de cliente, uma vez que este protocolo assenta num modelo cliente/servidor. 

 

O conceito de tipo de cliente existente no protocolo COPS, permite a adição 

de um segundo nível constituído por comandos específicos de cada cliente, 

permitindo assim a sua utilização em diversas áreas com a criação de novas 

camadas deste tipo. A principal diferença entre as camadas definidas para 

cada área específica é o tipo de mensagens que são trocadas entre o cliente e 

o servidor, bem como os dados que essas mesmas mensagens transportam. 

Isto permite que se estabeleçam comunicações entre um servidor de políticas 
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e vários equipamentos de diversos fabricantes, permitindo, desta forma, uma 

gestão centralizada de equipamentos em ambientes heterogéneos. 

 

O protocolo COPS possibilita o suporte de objectos definidos para diversos 

contextos, tornando-o bastante flexível. Neste protocolo cada tipo de cliente 

suporta uma estrutura de dados própria, que contém objectos comuns a todos 

os clientes e contextos presentes no ambiente em que se insere. 

 

Um dos objectivos da utilização do protocolo COPS é a difusão das políticas 

que se pretendem implementar numa determinada rede. Cada servidor de 

políticas, conhecido como PDP, pode ter vários clientes de diferentes 

fabricantes, cada qual referente a uma área de aplicação específica 

(segurança, QoS, controlo de admissão, entre outras). Ao fornecer suporte 

para um determinado tipo de cliente, é possível ao servidor de políticas (PDP) 

controlar diversos aspectos do equipamento em causa. 

 

O servidor de políticas e os seus clientes têm ao seu dispor mecanismos de 

sincronização oferecidos pelo protocolo COPS. A sincronização entre eles é 

realizada através de mensagens definidas no protocolo para o efeito. No caso 

de a ligação entre PDP e PEPs se perder existe um conjunto de soluções que 

permitir reagir a esta situação. Além disto, estão ainda definidos no protocolo 

mecanismos que asseguram a segurança e a integridade das mensagens 

trocadas entre os vários elementos do modelo proposto pelo COPS. No 

entanto, a sintaxe, a semântica ou o formato dos dados transportados através 

deste protocolo não são definidos no âmbito do COPS. O protocolo apenas 

fornece um meio de troca de informação entre os vários agentes. Assim 

sendo, estas questões, relativas aos dados a serem enviados e/ou recebidos, 

serão definidas individualmente para cada cliente. 

 

O protocolo COPS-PR [14] é uma extensão do protocolo COPS e encontra-se 

definido no RFC 3084. Este protocolo funciona apenas no modelo provisioning, 

no qual, como foi atrás referido, o PDP transfere todas a informação 

relevante para o cliente, aquando da ligação inicial. Assim [14], os clientes 
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(PEP’s) estabelecem uma ligação ao PDP, informando-o das suas capacidades 

e das suas limitações, requerendo que lhe seja enviado um conjunto inicial de 

políticas, que serão instaladas localmente, ao nível do cliente. 

 

O funcionamento deste protocolo inicia-se com a abertura de uma ligação 

COPS, do PEP para o PDP correspondente. Após ter sido realizada uma ligação 

com sucesso, o PEP envia uma mensagem do tipo REQ contendo a informação 

específica relativa a esse cliente (tipo de equipamento, fabricante, versão do 

software, entre outras) para o PDP. 

 

Depois de ter recebido a informação relativa ao PEP, o PDP guarda estes 

dados e, no caso de possuir políticas a serem aplicadas a este tipo de cliente, 

enviará essas políticas de forma a serem instaladas localmente no cliente. No 

caso de o PDP não possuir políticas relativas a este cliente ou não suporte 

determinado equipamento, este enviará uma mensagem de erro onde poderá 

estar contido o endereço de um PDP adicional que, possivelmente, suportará 

esse cliente. 

 

Apesar de serem protocolos orientados para a difusão de políticas, o protocolo 

COPS e o protocolo COPS-PR possuem uma grande desvantagem. Devido ao 

modelo cliente/servidor que adoptam e aos mecanismos de pergunta/resposta 

que utilizam para trocarem informações entre o servidor e os diversos clientes 

existe a necessidade dos equipamentos utilizados suportarem a instalação de 

aplicações externas dependentes do tipo de implementação dos referidos 

protocolos. Ou seja, é necessário que os equipamentos sejam capazes de 

correr aplicações externas ao seu normal funcionamento, o que não acontece 

na maioria dos equipamentos disponíveis no mercado. Por exemplo, se 

quisermos instalar e correr uma aplicação numa firewall comercial, muito 

dificilmente o conseguiremos. É de referir, também, que estes protocolos 

apenas estão implementados a nível académico, o que se reflecte nos 

equipamentos comercializáveis, não existindo suporte de raiz para este tipo 

de protocolos. 
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Não havendo uma solução normalizada adoptada pela generalidade dos 

equipamentos, não há alternativa senão usar soluções específicas dos 

equipamentos. Em qualquer caso, numa rede poderão existir múltiplos 

equipamentos de um dado modelo que permitem o uso de uma mesma 

solução.  

 

Assim, a aplicação que desenvolvemos, não sendo baseada em nenhum 

protocolo ou solução existente, tem em conta a especificidade de cada 

equipamento terminal em causa e, de acordo com esta, seguirá uma 

determinada estratégia para realizar a difusão das políticas de segurança. 

 

7.2 – Mecanismo de Difusão das Políticas de Segurança - Security Policy 

Diffusion Application (SPDA) 

 

De seguida será apresentado o mecanismo de difusão de políticas de 

segurança adoptado para a solução proposta. Este mecanismo visa ser 

totalmente independente da especificidade de um determinado equipamento 

de rede, tentando definir-se como uma solução genérica. 

 

O mecanismo de difusão de políticas foi implementado tendo em conta os três 

aspectos seguintes: 

- Aquisição da informação relativa ao equipamento ao qual a política se 

irá aplicar; 

- Algoritmo para processar a informação atrás referida e, de acordo 

com esta, seleccionar a forma de difusão da política para o 

equipamento terminal em causa; 

- Difusão da política de segurança do servidor de políticas para o 

equipamento em causa. 

 

7.2.1 – Equipment Information Schema (EIS) 

 

A aquisição da informação relativa ao equipamento visa a análise do 

equipamento de forma a obter dados acerca da forma como será difundida 
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uma política de segurança para um determinado equipamento. Para agrupar a 

informação relativa aos equipamentos de firewall presentes numa rede 

informática foi criado um schema que se constitui como uma ferramenta 

auxiliadora do gestor de rede na descrição destes equipamentos. Assim, o 

gestor poderá criar um ficheiro, em formato XML, onde estará armazenada 

toda a informação relativa às firewalls existentes no ambiente que 

administra. De seguida, será descrito o schema referido, ao qual foi dado o 

nome de Equipment Information Schema (EIS), cujos elementos estão 

descritos na tabela 7.1. 

 

O XML schema (EIS) implementado pretende efectuar a descrição de um ou 

vários equipamentos recorrendo às suas inúmeras propriedades. Assim, 

através do schema é possível obter um resumo da informação relevante para a 

difusão das políticas. O XML schema criado possui o elemento equipment-

information, que engloba todos os outros, dentro do qual existem um ou mais 

elementos equipment. Dentro de cada elemento equipament estão listados 

uma série de elementos que visam a caracterização do equipamento em 

causa. Esses elementos são os seguintes: type-of-equipment, manufacter, 

model, manufacturing-date, software-version, dns-name, ip-addr, userid, 

communication-protocol, firewall-language e interfaces. Por sua vez, o 

elemento interfaces é um elemento do tipo complexo e possui cinco outros 

elementos, nomeadamente interface-name, ip-addr, network-address, 

broadcast-address e network-mask. É de realçar que existem alguns campos 

cuja presença no ficheiro XML a criar não é obrigatória, sendo apenas 

necessária a introdução dos campos type-of-equipment, dns-name, ip-addr, 

userid, communication-protocol e firewall-language. 

O significado dos campos referidos é apresentado através da tabela seguinte: 

 

Elemento Significado do Elemento 

type-of-

equipment 

Tipo de equipamento descrito. 

manufacter Fabricante do equipamento em causa. 

model Modelo do equipamento 
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Elemento Significado do Elemento 

manufacturing-

date  

Data de fabrico do equipamento. 

software-version Versão do software que o equipamento utiliza. 

dns-name Nome DNS do equipamento. 

ip-addr Endereço IP do equipamento. 

userid Nome do utilizador no processo de autenticação. 

communication-

protocol 

Protocolo de comunicação utilizado para 

comunicar com o equipamento. 

firewall-language Linguagem de firewall utilizada pelo 

equipamento. 

interfaces Descrição das interfaces de rede que o 

equipamento dispõe. 

 

Tabela 7.1 – Descrição dos elementos do EIS 

  

Elemento Significado do Elemento 

interface-name Nome da interface descrita. 

ip-addr Endereço IP da interface em causa. 

network-address Endereço de rede da interface. 

broadcast-

address  

Endereço broadcast da interface. 

 

Tabela 7.2 – Descrição dos constituintes do elemento interfaces 

 

Através deste schema é possível obter informação relativamente ao 

equipamento, algo que será de extrema importância para difundir das 

políticas de segurança. Na figura 7.1 é possível observar o esquema do schema 

atrás apresentado. 

 

Mediante os dados que caracterizam o equipamento, é necessário proceder à 

conversão das políticas utilizando as aplicações anteriormente descritas e 

transmiti-las para o equipamento final. Esta transmissão deveria ter em conta 
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o protocolo de comunicação do equipamento, que se encontra referido no 

ficheiro de descrição do equipamento. 

 

 
Figura 7.1 – Representação gráfica do EIS 

 

 

A aplicação foi, uma vez mais, implementada utilizando a linguagem de 

programação Perl. Foi também, e uma vez mais, utilizado o módulo 

XML::Simple, que torna bastante fácil a leitura e escrita de ficheiros XML, 

formato no qual se encontra o ficheiro que possui a informação relativa ao 

equipamento.  

 

Esta aplicação, quando executada, requer dois argumentos: o ficheiro de 

descrição do equipamento e o ficheiro onde se encontra definida a(s) 

política(s) independente(s) a aplicar ao equipamento em causa. 

 

Para cada equipamento cuja descrição conste do ficheiro XML em causa é 

feita a detecção dos valores de cinco campos, de grande importância para o 

algoritmo do programa. Esses campos são: dns-name, ip-addr, userid, 

communication-protocol e firewall-language. Após ter guardado todos estes 
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valores, relativos a todos equipamentos que possam estar descritos no ficheiro 

XML, a aplicação verificará se poderá converter e difundir a política 

independente definida para os equipamentos em causa, estando limitada, 

neste caso, como é óbvio, aos casos implementados pelas aplicações de 

conversão desenvolvidas (IPTables e Firewall WatchGuard). Assim, de acordo 

com a linguagem de firewall utilizada, esta aplicação chama a aplicação de 

conversão de políticas adequada (SPCA).  

 

Após a conversão da política para a linguagem apropriada, a aplicação verifica 

o protocolo de comunicação utilizado pelo equipamento e, através deste, 

envia a política para o seu destino final. É de referir que, para os casos 

implementados (IPTables e Firewall WatchGuard), foram adoptados os 

protocolos SecureCopy e HTTP, respectivamente. No primeiro caso, apesar de 

existirem diversas possibilidades de escolha, foi adoptado este protocolo por 

consistir num método seguro de transmissão de dados em ambiente Linux, de 

fácil implementação. No segundo caso, não existiu outra alternativa, uma vez 

que, tanto quanto sabemos, a firewall appliance apenas suporta HTTP.  

 

Depois de construídas as mensagens a serem enviadas para o equipamento da 

WatchGuard (através do SPCA), foi efectuada a implementação do mecanismo 

de transmissão dos dados para o equipamento em causa. Para tal, foi utilizado 

um módulo em Perl (LWP::UserAgent), que permitiu o envio das mensagens 

através do protocolo HTTP, com um método POST. Assim, depois de 

elaboradas as mensagens, estas são enviadas para o equipamento. Como as 

mensagens se encontram num formato compreendido pela firewall, esta 

aceita a informação e processa-a, resultando na implementação de uma regra 

da segurança. 

 

De seguida é possível observar um esquema do algoritmo implementado pela 

aplicação de difusão de políticas. 
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Figura 7.2 – Esquema do algoritmo da aplicação de difusão de políticas 

 

7.3 – Mecanismo de Verificação das Políticas de Segurança – Security Policy 

Verification Application (SPVA) 

 

Foi desenvolvida uma pequena aplicação cujo objectivo é a verificação das 

políticas presentes nos equipamentos terminais relativamente a uma política 

global de referência. No entanto, esta funcionalidade apenas foi 

implementada para firewalls cuja linguagem seja IPTables. Relativamente à 

firewall WatchGuard, devido à complexidade da tarefa, optou-se por não 

implementar esta funcionalidade. Deste modo, é possível detectar, e lançar o 

consequente alarme, uma situação de adulteração de políticas de segurança a 

nível local.  

Para que a aplicação seja executada, esta requere dois argumentos: o ficheiro 

de descrição do equipamento de firewall da rede e a política de segurança 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 111 
 

independente de referência. O algoritmo da aplicação começa por verificar as 

propriedades do equipamento de firewall. Após esta etapa, a aplicação 

efectuará as operações a seguir descritas a todos os equipamentos que 

possuem uma firewall IPTables. A aplicação estabelecerá uma ligação ao 

equipamento em causa, utilizando o protocolo de comunicação que o 

caracteriza, e transfere o ficheiro da política de segurança local para o 

servidor de políticas. Após esta transferência, a aplicação calculará a soma 

MD5 a dois ficheiros: ao ficheiro transferido do equipamento e ao ficheiro da 

política global já convertido para a linguagem de firewall específica. 

Calculada a soma MD5 dos ficheiros referidos, o resultado de uma soma é 

comparado ao outro resultado. Se estes coincidirem, significa que a política 

local não foi alterada, enquanto que se tal não se verificar, significa que 

existem alterações relativamente à política global. 

 

Esta aplicação pode ser considerada como uma ferramenta de gestão do 

administrador da rede, uma vez que lhe permite ter algum controlo sobre a 

idoneidade das políticas aplicadas a nível local, através de um mecanismo de 

detecção de intrusão elementar. 

 

7.4. – Síntese 

 

Neste capítulo foi apresentado o mecanismo de difusão de políticas de 

segurança adoptado para a solução proposta neste trabalho. Chegou-se à 

conclusão de que nenhum protocolo de difusão existente seria adequado a 

esta solução. Como tal, foi implementada uma solução apropriada, tendo em 

conta que deverá poder ser utilizada na generalidade, tendo o cuidado de não 

a orientar para um caso específico. Assim, estamos perante um mecanismo de 

difusão de políticas que poderá ser utilizado com diversas tecnologias, de 

variados fabricantes, sendo apenas necessária a implementação da aplicação 

de conversão de políticas específica e a forma de comunicação, tendo em 

conta o protocolo utilizado pelo equipamento. 

No capítulo seguinte serão apresentados exemplos de aplicação da solução 

desenvolvida.  
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8 – Exemplos de Aplicação da Solução Proposta 

 

Neste capítulo serão abordados os aspectos relacionados com os exemplos de 

aplicação realizados à solução implementada. Será apresentado o cenário de 

teste e serão analisados os resultados dos testes realizados ao protótipo 

desenvolvido.  

 

8.1 – Apresentação do Cenário de Teste 

 

Com o objectivo de demonstrar exemplos de aplicação no âmbito deste 

trabalho foi montado um cenário bastante simples de forma a aferir acerca 

dos objectivos que foram propostos no início do documento. 

 

Desta forma, o cenário é constituído apenas por três elementos: um 

computador cuja função é a gestão centralizada da rede, um computador 

onde se encontra implementada uma firewall IPTables e a firewall 

WatchGuard® Firebox® SOHO 6.  

O primeiro computador referido consiste numa máquina com um processador 

AMD®, com o sistema operativo Microsoft® Windows XP, enquanto que a 

segunda máquina possui um processador Intel®, com o sistema operativo 

Fedora Core 4 instalado.  

 

No cenário proposto, a máquina responsável pela gestão centralizada funciona 

igualmente como servidor de políticas, uma vez que estas serão geradas e 

guardadas nesta máquina, para posterior utilização. 

A escolha deste tipo de cenário prendeu-se, principalmente, com as 

aplicações de conversão de políticas desenvolvidas que visam a conversão de 

uma política independente, definida no formato XML, com base na XSPSL, em 

regras IPTables e em regras da firewall atrás referida. Assim, a estrutura do 

cenário teria, obrigatoriamente, de reflectir este aspecto, uma vez que os 

testes a realizar incidirão, em grande parte, sob este facto (conversão de 

políticas). 

Na figura seguinte é possível observar um esquema do cenário implementado. 



MRSC Gestão Centralizada de Firewalls Distribuídas em Ambientes Heterogéneos 
 

Pedro Monteiro 114 
 

 

 

 

Figura 8.1 – Cenário dos exemplos de aplicação 

  

Com este exemplo pretendia-se uma demonstração do funcionamento da 

solução desenvolvida, orientada para os módulos de conversão e difusão 

implementados. Desta forma, estamos perante uma rede de dados, onde 

existem duas tecnologias de firewall distintas, sendo a gestão realizada 

através de uma consola central, onde são criadas, editadas e guardadas as 

políticas de segurança independentes. É também nesta consola que se deverá 

criar, editar e guardar as informações relativas aos equipamentos presentes 

na rede, de forma a que as aplicações SPCA e SPDA possam cumprir os seus 

objectivos.  

 

Todo o processo de gestão centralizada reside na consola. É através deste 

equipamento que se criam políticas de segurança globais, que futuramente 

serão aplicadas localmente nos equipamentos em que tal se pretenda. É, 

igualmente, através desta consola que se fará a descrição do equipamento de 

firewall existente. Neste elemento estão ainda presentes as aplicações de 

conversão e de difusão de políticas. 
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Na secção seguinte serão apresentados os testes realizados.  

 

8.2 – Testes Realizados 

 

A primeira etapa para a realização dos testes à solução implementada 

consistiu na definição de políticas de segurança independentes. Para tal, 

foram criados ficheiros em formato XML, válidos segundo o XML Schema criado 

(XSPSL), analisado no capítulo 5. As políticas de segurança, criadas na consola 

de gestão centralizada com o objectivo de testar esta solução, visam 

contemplar as situações mais comuns. De seguida estão indicadas as políticas 

utilizadas durante a fase de testes. 

 

<policy > 
<name>policy1</ name>  
<char-set >ISO 8859-1</ char-set >  
<notes >Pedro Monteiro</ notes >  
<mnt-by >pfm</ mnt-by >  
<changed >20050722</ changed >  
<signature >pfm pfm-cert dsa-sha1 k75fnmkj</ signature >  
<association > 

<domain >testdomain</ domain >  
</ association > 
<dst > 

<ip-addr >192.168.100.1</ ip-addr >  
<ip-addr >192.168.100.2</ ip-addr >  

</ dst > 
<src > 

<ip-range >192.168.200.0/24</ ip-range >  
<ip-range >192.168.201.0/24</ ip-range >  

</ src > 
<protocol >17</ protocol >  
<direction >outbound</ direction >  
<action >permit</ action >  

</ policy > 

 

Figura 8.2 – Ficheiro “policy1.xml”  

 

Esta política define que os pacotes com origem nas máquinas pertencentes às 

redes 192.168.200.0/24 e 192.168.201.0/24 e com destino às máquinas 

192.168.100.1 e 192.168.100.2 são permitidos, desde que utilizem o protocolo 

UDP (17). 
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<policy > 
<name>policy2</ name>  
<char-set >ISO 8859-1</ char-set >  
<notes >Pedro Monteiro</ notes >  
<mnt-by >pfm</ mnt-by >  
<changed >20050722</ changed >  
<signature >pfm pfm-cert dsa-sha1 k75fnmkj</ signature >  
<association > 

<domain >testdomain</ domain >  
</ association > 
<dst > 

<ip-addr >192.168.100.1</ ip-addr >  
<ports-ip-addr > 

<port >80</ port >  
</ ports-ip-addr > 

</ dst > 
<src > 

<ANY />   
</ src > 
<protocol >6</ protocol >  
<direction >outbound</ direction >  
<action >permit</ action >  

</ policy > 
Figura 8.3 – Ficheiro “policy2.xml” 

 

Esta política (figura 8.3) define que os pacotes de qualquer origem e com 

destino à máquina 192.168.100.1, porta 80, são permitidos, desde que 

utilizem o protocolo TCP (6). 

 
<policy > 

<name>policy3</ name>  
<char-set >ISO 8859-1</ char-set >  
<notes >Pedro Monteiro</ notes >  
<mnt-by >pfm</ mnt-by >  
<changed >20050722</ changed >  
<signature >pfm pfm-cert dsa-sha1 k75fnmkj</ signature >  
<association > 

<domain >testdomain</ domain >  
</ association > 
<dst > 

<NOT> 
<ip-range >192.168.100.0/24</ ip-range >  

</ NOT> 
</ dst > 
<src > 

<ANY />   
</ src > 
<protocol >6</ protocol >  
<direction >outbound</ direction >  
<action >permit</ action >  

</ policy > 
Figura 8.4 – Ficheiro “policy3.xml” 
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Esta política define que os pacotes de qualquer origem serão permitidos para 

qualquer destino, à excepção de máquinas pertencentes à rede 

192.168.100.0/24, se utilizarem o protocolo TCP. 

 

As políticas apresentadas anteriormente são independentes e foram utilizadas 

em intervalos de tempos distintos. As variações que apresentam visam, 

essencialmente, testar o algoritmo de conversão de políticas, dada a sua 

complexidade e extensão. 

 

A etapa seguinte consistiu na descrição do equipamento de firewall existente 

no cenário de teste. Este tipo de informação é de extrema importância uma 

vez que é com base nestes dados que as aplicações de conversão e de difusão 

de políticas se irão apoiar para tomarem as suas decisões. Os equipamentos 

são descritos através de ficheiros em formato XML, com base no XML Schema 

desenvolvido para o efeito – EIS (Equipment Information Schema), 

apresentado no capítulo 7, secção 7.2.1. O equipamento de firewall presente 

na rede foi descrito no seguinte documento. 

 

<equipment-information > 
 <equipment > 
  <type-of-equipment >personal-computer </ type-of-equipment > 
  <manufacter >unknown </ manufacter > 
  <model >unknown </ model > 
  <manufacturing-date > unknown  </ manufacturing-date > 
  <software-version > unknown  </ software-version > 
  <dns-name >host1.testdomain.com </ dns-name > 
  <ip-address >192.168.1.140 </ ip-address > 
  <userid >root </ userid > 
  <communication-protocol >scp </ communication-protocol > 
  <firewall-language >iptables </ firewall-language > 
  <interfaces > 
    <interface > 
     <interface-name >int1 </ interface-name > 
     <ip-address >192.168.1.140 </ ip-address > 
     <network-address >192.168.1.0 </ network- 

address > 
     <broadcast- 

address >192.168.1.255 </ broadcast-address > 
     <network-mask >255.255.255.0 </ network- 

mask> 
    </ interface > 
  </ interfaces > 
 </ equipment > 
 <equipment > 
  <type-of-equipment >firewall </ type-of-equipment > 
  <manufacter >WatchGuard </ manufacter > 
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  <model >Firebox Soho 6 </ model > 
  <manufacturing-date >2005 </ manufacturing-date > 
  <software-version >1.0.0 </ software-version > 
  <dns-name > firewall1.testdomain.com  </ dns-name > 
  <ip-address >192.168.111.1 </ ip-address > 
  <userid >none </ userid > 
  <communication-protocol >http </ communication-protocol > 
  <firewall-language >watchguard </ firewall-language > 
  <interfaces > 
    <interface > 
     <interface-name >int1 </ interface-name > 
     <ip-address >192.168.111.1 </ ip-address > 
     <network-address >192.168.111.0 </ network- 

address > 
<broadcast-
address >192.168.111.255 </ broadcast-
address > 

     <network-mask >255.255.255.0 </ network- 
mask> 

    </ interface > 
  </ interfaces > 
 </ equipment > 
</ equipment-information >  
 

Figura 8.5  – Ficheiro de descrição de equipamento “network-equipment.xml” 

 

Criadas políticas de segurança independentes e caracterizados os 

equipamentos de firewall existentes na rede, estão reunidas todas as 

condições para que as aplicações de conversão e de difusão de políticas de 

seguranças sejam testadas. As referidas aplicações foram integradas numa só, 

a que denominamos DFCM (Distributed Firewall Centralized Managenement), 

com o intuito de facilitar as tarefas de administração ao gestor. Assim, para 

que as políticas independentes possam ser convertidas em políticas IPTables e 

em políticas WatchGuard é necessário que o gestor execute a aplicação DFCM 

fornecendo-lhe dois argumentos: o ficheiro da descrição do equipamento e o 

ficheiro que contém a(s) política(s). Assim, a aplicação deverá ser invocada 

através da linha de comandos da seguinte forma: 

 

#dfcm <equipment-description-file> <policy-file> 

 

Por exemplo, para converter e difundir a primeira das três políticas 

apresentadas anteriormente seria necessário invocar a aplicação com os 

seguintes parâmetros: 

#dfcm network-equipment.xml policy1.xml 
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Esta aplicação analisa cada um dos equipamentos individualmente. 

Dependendo do tipo de linguagem de firewall que estes utilizam, a aplicação 

executará a aplicação de conversão correspondente. Após a criação da 

política de segurança específica, a aplicação, de acordo com o protocolo de 

comunicação utilizado, realiza a sua difusão para a máquina destino da 

política em causa. 

Os testes realizados consistiram na execução da referida aplicação para três 

situações distintas, que correspondem às três políticas anteriormente 

definidas. O equipamento existente na rede foi sempre descrito, nas três 

situações, através do ficheiro anteriormente representado. 

Por questões de simplicidade, de seguida serão analisados os resultados dos 

testes individualmente para cada uma das políticas acima representadas. 

 

8.3 – Resultados Obtidos 

 

Com o objectivo de efectuar uma análise mais simplificada dos resultados 

obtidos durante a realização dos testes, estes serão apresentados para cada 

uma das políticas individualmente. 

A apresentação dos resultados basear-se-á nas políticas específicas obtidas e 

na difusão destas até ao equipamento de destino. 

 

Policy1.xml 

 

Esta foi a primeira política independente a ser utilizada no teste. Desta 

forma, e após a execução da aplicação de conversão, de acordo com a 

descrição dos elementos existentes, resultaram as seguintes políticas 

específicas para cada tipo de equipamentos: 

 

Equipamento com IPTables 

 

iptables –a output –p 17 –s 192.168.200.0/24 –d 192 .168.100.1 –j 

ACCEPT 

iptables –a output –p 17 –s 192.168.201.0/24 –d 192 .168.100.1 –j 

ACCEPT 
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iptables –a output –p 17 –s 192.168.200.0/24 –d 192 .168.100.2 –j 

ACCEPT 

iptables –a output –p 17 –s 192.168.201.0/24 –d 192 .168.100.2 –j 

ACCEPT 

 

Equipamento WatchGuard 

 

http://192.168.111.1/fwcustom.htm?proType=udp?incFr AddrType=host

?outFrAddrType=network?outToAddrType=host 

result_ok=fwcustom.htm%3Fresult%3DOK%3Fservice%3Dpo licy11&change

d=1&refresh=0&filterset=3&orgService=&service=polic y1&protoCount

=1&protocolList=udp&portList=1-

65535&proType=%3FproType%3Dudp&udp=udp&udpPortLow=& udpPortHigh=&

incFilter=0&incNAT=0.0.0.0&incFrHostCount=0&incFrAd drType=%3Finc

FrAddrType%3Dhost&incFrAddr=0.0.0.0&outFilter=2&out FrHostCount=2

&outFrHosts=192.168.200.0%2F24&outFrHosts=192.168.2 01.0%2F24&out

FrAddrType=%3FoutFrAddrType%3Dnetwork&outFrAddr=192 .168.201.0%2F

24&outToHostCount=2&outToHosts=192.168.100.1&outToH osts=192.168.

100.2&outToAddrType=%3FoutToAddrType%3Dhost&outToAd dr=192.168.10

0.2&submitBtn=SubmitHTTP/1.0 200 OK 

 

Policy2.xml 

 

Equipamento com IPTables 

 

iptables –a output –p 6 –d 192.168.100.1 –dport 80 –j ACCEPT 

 

Equipamento WatchGuard 

 

http://192.168.111.1/fwcustom.htm?proType=tcp?incFr AddrType=host

?outFrAddrType=host?outToAddrType=host 

result_ok=fwcustom.htm%3Fresult%3DOK%3Fservice%3Dpo licy14&change

d=1&refresh=0&filterset=3&orgService=&service=polic y2&protoCount

=1&protocolList=tcp&portList=80&proType=%3FproType% 3Dtcp&tcp=tcp

&tcpPortLow=&tcpPortHigh=&incFilter=0&incNAT=0.0.0. 0&incFrHostCo

unt=0&incFrAddrType=%3FincFrAddrType%3Dhost&incFrAd dr=0.0.0.0&ou
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tFilter=2&outFrHostCount=0&outFrAddrType=%3FoutFrAd drType%3Dhost

&outFrAddr=0.0.0.0&outToHostCount=1&outToHosts=192. 168.100.1&out

ToAddrType=%3FoutToAddrType%3Dhost&outToAddr=192.16 8.100.1&submi

tBtn=SubmitHTTP/1.0 200 OK 

 

Policy3.xml 

 

Equipamento com IPTables 

 

iptables –a input –p 6 –d 192.168.100.0/24 –j DROP 

 

Equipamento WatchGuard 

 

http://192.168.111.1/fwcustom.htm?proType=tcp?incFr AddrType=host

?outFrAddrType=host?outToAddrType=network 

result_ok=fwcustom.htm%3Fresult%3DOK%3Fservice%3Dpo licy14&change

d=1&refresh=0&filterset=3&orgService=&service=polic y3&protoCount

=1&protocolList=tcp&portList=80&proType=%3FproType% 3Dtcp&tcp=tcp

&tcpPortLow=&tcpPortHigh=&incFilter=0&incNAT=0.0.0. 0&incFrHostCo

unt=0&incFrAddrType=%3FincFrAddrType%3Dhost&incFrAd dr=0.0.0.0&ou

tFilter=1&outFrHostCount=0&outFrAddrType=%3FoutFrAd drType%3Dhost

&outFrAddr=0.0.0.0&outToHostCount=1&outToHosts=192. 168.100.0%2F2

4&outToAddrType=%3FoutToAddrType%3Dnetwork&outToAdd r=192.168.100

.0%2F 24&submitBtn=SubmitHTTP/1.0 200 OK 

 

Cada vez que a aplicação DFCM é executada, esta cria um ficheiro com a(s) 

política(s) em IPTables e prepara a mensagem que será posteriormente 

enviada para o equipamento recorrendo ao protocolo HTTP, através do 

método POST. 

Feita a conversão é necessário de seguida efectuar a difusão das políticas. 

Deste modo, como se pode verificar pela descrição dos equipamentos, o 

protocolo de comunicação utilizado para o equipamento que possui uma 

firewall IPTables é o Secure Copy, o que significa que a aplicação de difusão 

de políticas utilizará este protocolo para enviar o ficheiro com as regras 

específicas desta firewall. Depois de transmitido o referido ficheiro, como se 
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trata de uma firewall IPTables, é necessário aplicar a política, através da 

execução das regras contidas no ficheiro. Esta tarefa é efectuada recorrendo 

a um comando específico dos sistemas operativos Unix/Linux: source.  

 

No que se refere à firewall WatchGuard, esta utiliza o protocolo HTTP como 

protocolo de comunicação. Como foi anteriormente referido, a informação é 

enviada através de um método POST, sendo a política transmitida e aplicada 

localmente. 

 

Os procedimentos atrás referidos encontram-se descritos de uma forma mais 

detalhada no capítulo 7, na secção 7.2. 

 

Para verificação da existência e validade das regras enviadas a partir da 

consola de gestão centralizada, foram efectuadas duas averiguações.  

 

A primeira consistiu na verificação da listagem das regras IPTables na máquina 

em causa, através do comando: 

 #iptables –l 

A listagem exibida no ecrãn mostrou que as regras transmitidas pela consola 

estavam, de facto, activas. 

 

A segunda averiguação consistiu na consulta da interface gráfica 

disponibilizada pela firewall WatchGuard. Através desta interface é possível 

verificar quais as políticas que estão a ser aplicadas ao equipamento. Uma vez 

mais, verificou-se que a política transmitida a partir da consola estava 

presente e activa, sem se verificarem quaisquer erros. 

 

8.4 – Síntese 

 

Tendo em conta os resultados obtidos durante a realização dos testes pode-se 

concluir que a solução implementada, para as tecnologias utilizadas, 

constitui-se, de facto, como um modelo de gestão centralizada de firewalls 

em ambientes heterogéneos. As políticas independentes e globais foram, 
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efectivamente, convertidas em políticas específicas e proprietárias de duas 

tecnologias diferentes. Além disso, estas foram ainda enviadas para o seu 

destino final (equipamento) e aplicadas localmente, de forma a ficarem 

imediatamente activas. 

 

Resta ainda referir que foram realizados vários testes, com diversas políticas 

de segurança independentes, que obtiveram os mesmos resultados positivos. 

No entanto, estes testes não foram aqui discriminados sob a pena de este ser 

um capítulo demasiado extenso. Os testes referidos são um bom indicador das 

diversas políticas possíveis de implementar, pelo que foram necessários para 

demonstrar a validade do conceito. 
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9 – Conclusão, Limitações e Trabalho Futuro 

 

Neste capítuto será efectuada uma análise conclusiva do trabalho, seguido da 

descrição das suas limitações e de uma série de sugestões no âmbito de 

trabalho futuro respeitante ao tema do trabalho desenvolvido. 

 

9.1 - Conclusão 

 

Tendo em consideração os objectivos inicialmente propostos, pode-se afirmar 

que o resultado final expressa-se num modelo de gestão centralizada e 

coerente de políticas de firewall, que poderão ser aplicadas, uniformente, em 

diversos pontos da rede, com recurso a equipamentos de implementação de 

barramento de tráfego (firewalls) não homogéneos. Estes equipamentos tanto 

podem ser firewalls como os próprios pontos de acesso à rede. 

 

Deste modo, o administrador da rede possui à sua disposição uma ferramenta 

de criação e edição de políticas de segurança, que poderá ser aplicadas aos 

equipamentos de firewall existentes na rede, desde que existam as aplicações 

de conversão de poliíticas de segurança (SPCA’s)  respeitantes às tecnologias 

utilizadas pelos equipamentos presentes. Após a conversão das políticas para 

as diversas linguagens compreensíveis pelas várias firewalls, o gestor poderá 

então difundi-las. Para tal, deverá  ser capaz de descrever os equipamentos 

presentes na rede, utilizando, para tal, um conjunto de parâmetros que 

identificam variadas características das firewalls. Assim, e de acordo com a 

especificidade de cada equipamento, a política a ele respeitante será 

difundida através da rede e aplicada localmente.  

 

Com esta solução foi dado um passo na gestão centralizada de equipamentos 

de firewall em ambientes onde existam equipamentos de diversos 

fabricantes. A escassez de soluções nesta área faz com que a gestão destes 

equipamentos seja um processo moroso e complexo, aumentando a 

morosidade e a complexidade à medida que o número de firewalls e a 

heterogeneidade cresce. A partir do conceito base da solução implementada é 
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possível, através de uma consola de gestão, desde que existam as aplicações 

de conversão de políticas de segurança adequadas e que os equipamentos 

estejam devidamente caracterizados, realizar a configuração das firewalls 

centralmente, no que diz respeito ao controlo do tráfego de entrada e de 

saída.  

De um modo geral, é possível dizer que estamos perante uma arquitectura 

com elevado potencial no sentido de possibilitar a redução de custos e 

melhorar a qualidade do serviço prestado em redes de computadores. 

 

A construção de um protótipo permitiu concluir que a aplicação desta 

metodologia, de uma forma generalizada, à configuração de um grande 

número de firewalls de diferentes fabricantes é uma tarefa árdua se não 

existir o apoio desses mesmos fabricantes.  

De um modo geral, as várias escolhas realizadas vieram a demonstrar terem 

sido as mais adequadas no contexto em que se inseriram, nomeadamente no 

que diz respeito à linguagem de especificação de políticas de segurança, bem 

como o mecanismo de difusão de políticas de segurança utilizado. 

 
No processo de construção do protótipo foram desenvolvidos dois XML 

schemas, nomeadamente a XSPSL (XML Security Policy Specification Language) 

e o EIS (Equipment Information Schema). O primeiro foi objecto de um artigo 

na 1ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação - CISTI 

2006 (“Um XML Schema para Especificação de Políticas de Segurança”, Pedro 

Monteiro, João Vila Verde, Pedro Souto).  

Adicionalmente foram desenvolvidos e implementados algoritmos de 

conversão de políticas de segurança para duas tecnologias distintas (IPTables 

e WatchGuarg Firebox Soho 6).  

Finalmente foi implementado o processo de difusão das políticas de 

segurança, bem como a aplicação e a verificação destas.   

 
Dada a abrangência do tema, este trabalho é, inevitavelmente, uma obra 

inacabada. Porém, apesar das eventuais omissões, atingiram-se os principais 

objectivos orientadores da dissertação referidos no Capítulo 1. Desta forma, 
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na secção seguinte será efectuada uma descrição resumida onde serão 

identificadas as principais limitações da solução proposta. 

 

9.2 – Limitações do Trabalho 

 

Nesta secção será realizado um pequeno levantamento das principais 

limitações identificadas aquando da implementação do protótipo que 

demonstra o conceito da solução desenvolvida. 

 

Uma das primeiras situações identificadas consistiu no facto de, com a 

solução desenvolvida, existir a possibilidade de haver sobreposição de 

políticas. Tal acontece uma vez que a ferramenta desenvolvida apenas poderá 

ser utilizada como um mecanismo de criação e/ou edição de políticas de 

segurança, em formato XML. As políticas são criadas e/ou editadas 

independentemente umas das outras e não foi criado qualquer mecanismos de 

verificação de sobreposição de políticas de segurança e consequente 

resolução desse conflito. Assim sendo, a responsabilidade de não existirem 

políticas de segurança sobrepostas será inteiramente do administrador de 

rede. 

 

Uma outra situação particular, que poderá assumir contornos importantes, 

pelo que será de realçar, é uma situação em que um determinado 

equipamento de firewall esteja associado a dois domínios distintos. Neste 

caso existirá, uma vez mais, a possibilidade de existirem incompatibilidades 

na criação/edição de políticas de segurança ou no momento da aplicação 

destas. Também aqui, uma vez mais, essa tarefa será atribuída ao gestor de 

rede.  

 

Uma limitação óbvia da solução desenvolvida consiste nas aplicações de 

conversão de políticas de segurança existentes no sistema. Os equipamentos a 

adicionar à rede estão limitados por este factor. Assim, só poderão ser 

adicionados equipamentos de fabricantes cuja tecnologia é suportada ao nível 

da conversão das políticas de segurança específicas. Isto significa que quantos 
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menos módulos de conversão de políticas existirem menor é o número de 

equipamentos suportado por este sistema de gestão de firewalls.  

 

Uma outra limitação da solução proposta prende-se com o facto de o 

administrador necessitar de realizar uma descrição exaustiva dos 

equipamentos de firewall presentes na rede, uma vez que não foi 

implementado um mecanismo de descoberta automática da topologia e dos 

equipamentos. O ideal seria chegar a uma solução do tipo plug n’ play, no 

qual um novo equipamento era imediatamente caracterizado no momento de 

adição à rede, de forma a que as políticas de segurança pudessem ser 

prontamente convertidas, difundidas e aplicadas localmente. 

 

Existe ainda outro aspecto que importa referir no âmbito deste trabalho, no 

que se refere à firewall WatchGuard Firebox Soho 6. Como foi anteriormente 

referido, é possível, através da interface gráfica deste equipamento, 

implementar uma política de segurança, definindo simultaneamente os filtros 

do tráfego de entrada e do tráfego de saída. Porém, tal situação não é 

possível na especificação de políticas em XSPSL, sendo apenas permitido uma 

direcção (entrada ou saída) por cada política definida. Assim sendo, não foi 

explorada qualquer situação, nem efectuado qualquer teste, onde ambos os 

filtros fossem especificados simultaneamente. 

 

Finalmente, existem uma série de situações, que necessitam de configuração 

prévia, antes da implementação do protótipo desenvolvido. A configuração do 

DNS, das tabelas de encaminhamento e das interfaces dos equipamentos 

deverá ser efectuada previamente e deverá coincidir com a descrição 

exaustiva realizada pelo administrador da rede. Estas tarefas poderiam ser 

alcançadas com sucesso através da integração com outras ferramentas de 

gestão/configuração da rede. Só assim se poderá garantir o pleno 

funcionamento do protótipo desenvolvido. 
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9.3 – Trabalho Futuro 

 

Um trabalho que seria interessante, na óptica do administrador, consistiria no 

desenvolvimento de uma interface gráfica, que permitisse não só a criação 

e/ou edição de políticas de segurança como também o acesso às aplicações de 

conversão, difusão e aplicação dessas mesmas políticas. Resumindo, tudo o 

que o protótipo disponibiliza ao gestor através de comandos de linha, seria 

realizado de uma forma mais simples, rápida e eficaz, recorrendo a uma 

interface gráfica. 

 

Uma vez que apenas foram criadas duas aplicações de conversão de políticas 

de segurança, deve ser previsto, como trabalho futuro, o desenvolvimento de 

outros módulos de conversão para diferentes linguagens, utilizadas em 

equipamentos bastante utilizados nas redes informáticas, como o caso, por 

exemplo, da ACL (Access List Control), da Cisco®. Para que a solução 

desenvolvida fosse realmente praticável em ambientes heterogéneos, seria 

necessário que fossem desenvolvidos mais alguns módulos de conversão de 

políticas, de forma a contemplar o maior número de equipamentos possíveis. 

 

Seria igualmente interessante desenvolver uma solução que tentasse 

minimizar as limitações identificadas no capítulo anterior. Desta forma, 

poderia, eventualmente, ser desenvolvido um sistema de verificação de 

sobreposição e/ou incompatibilidade na criação/edição de políticas de 

segurança. A descoberta automática da topologia de rede e de novos 

equipamentos poderá também ser vista como um desafio deveras interessante 

no contexto deste trabalho. Além de facilitar imenso o trabalho do 

administrador de rede, torna a gestão mais rápida e eficiente, evitando uma 

descrição morosa e exaustiva dos equipamentos presentes na rede. 
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ACL Access Control List 

API Application Program Interface 

CGI Common Gateway Interface 

COPS Common Object Policy Service 

COPS-PR COPS for Policy Provisioning 
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IPSEC IP Security Protocol 
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PBN Policy-Based Networking 
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SPCA Security Policy Conversion Application 

SPDA Security Policy Diffusion Application 

SPSL Security Policy Specification Language 

SPSS Security Policy Specification Schema 

SPVA Security Policy Verification Application 

TCP Transmission Control Protocol 

TLS Transport Layer Security 

TPS Trust Policy Language 
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VPN Virtual Private Network 

WWW World Wide Web 
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