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Resumo Os ataques de negação de serviço (DDoS) representam uma fracção
significativa da totalidade dos ataques na Internet e a sua intensidade tem vindo
a aumentar. A impossibilidade de na prática autenticar o endereço origem dos
pacotes IP é uma das principais razões para o sucesso destes ataques. A solução
que consistiria em só utilizar IPSec, TLS e autenticação X.509 não se mostra
adequada por ser ineficaz em escala, não ter a adesão completa dos utilizadores
finais e não é adequada às ameaças e ataques DDoS.
O sistema de endereçamento IP usado na Internet tem caracterı́sticas topológicas
e enfrenta diversos problemas de escalabilidade, mobilidade e segurança. Algu-
mas das propostas para lidar com esses problemas passam pelo chamado “locator
/ identifier split”: uma técnica de encaminhamento de pacotes através de túneis, e
que usa endereçamento com base em identificadores. Esta técnica lida bem com
os problemas da mobilidade e escalabilidade, mas não resolve obrigatoriamente
os problemas de segurança do encaminhamento, nem da ausência de integridade
do endereçamento IP.
Este artigo apresenta uma proposta baseada em identificadores IP efémeros, ge-
rados com base em técnicas criptográficas, compatı́veis com IPv6 e com as as
propostas “locator / identifier split” do IETF, que introduz um conjunto de me-
canismos que permitem garantir a integridade do endereçamento dos pacotes. As-
sim, torna-se possı́vel detectar a injecção de pacotes maliciosos, com endereços
falsos, o que constitui uma primeira barreira para mitigar os ataques de negação
de serviço.

1 Introdução

Num artigo muito citado de 1988 [3], David Clark, conhecido pioneiro dos protocolos
TCP/IP, reconhecia que a filosofia dos protocolos da Internet sofria de problemas no que
dizia respeito à segurança e ao consumo de recursos. Infelizmente, hoje, esse reconheci-
mento não podia ser mais actual. De acordo com várias fontes [25,12,27,1], os ataques
de negação de serviço (DDoS) representam uma fracção significativa da totalidade dos
ataques na Internet, e foram recentemente detectados ataques em que as vı́timas foram
inundadas por tráfego malicioso cujo débito era da ordem de grandeza de 100 Gbps
[1]. Muitos dos ataques com maior êxito baseiam-se na utilização de UDP, protocolos
aplicacionais sem conexão prévia como ICMP, SNMP, NTP, DNS, ou SSDP, como se



observa na figura 1, e de técnicas de reflexão cujo êxito está dependente da ausência de
integridade dos endereços origem dos pacotes [22] e não são contidos pelos mecanis-
mos convencionais de segurança.

Figura 1: Tipologia dos ataques DDoS recenseados pela Akamai no 1o trimestre de 2015
[25]

1.1 Respostas aos ataques DDoS

Existem muitas respostas simples, directas, mas também erradas, ou pelo menos inefi-
cazes ou irrealistas para este problema. Um grupo de respostas consiste em considerar
que se a Internet não fosse tão permissiva e os operadores autenticassem e controlassem
eficazmente os pacotes emitidos pelos seus clientes, este problema não existiria. Por um
lado não existe motivação económica suficientemente forte para que tal aconteça e o
problema permanece. Adicionalmente, uma estrutura de rede baseada em autenticação
forte de todos os seus utilizadores pelos operadores, colocaria grandes problemas à en-
trada de novos operadores, requereria estruturas centralizadas, ou pelo menos muito
hierarquizadas de certificação e, no limite, impediria um café, uma universidade, ou um
centro comercial, de fornecerem conectividade aos seus utilizadores.

Outro grupo de respostas ineficazes consiste em considerar que a utilização de
IPSec, TLS e cadeias de certificados X.509 resolveria todos os problemas. Porém, a
prática mostra que estas soluções implicam elevada complexidade de implementação,



processamento e gestão (e.g., IPSec), não escalam, não são adequadas à utilização de
endereços efémeros e não defendem de facto o tipo de serviços mais explorados pelos
ataques DDoS [28,19]. Estas crı́ticas e limitações de uso têm sido objecto da análise
crı́tica da adopção da normalização IPSec e diversos problemas da sua evolução [28].

No entretanto a maioria das respostas aos DDoS baseia-se em medidas especı́ficas
para cada tipo de ataque, numa espécie de competição eterna entre “polı́cias e ladrões”1

[22,29]. Importa portanto tentar encontrar mecanismos de segurança gerais para mitigar
a eficácia dos ataques DDoS, que mantenham a privacidade a nı́veis adequados, sem re-
correr a soluções complexas, rı́gidas ou hierarquizadas, ou que introduzam inutilmente
latência acrescida.

1.2 Comunicação com base em identificadores

Têm sido avançadas várias propostas de utilização de identificadores de conteúdos, ge-
rados a partir de certificados, que permitem certificar a associação entre o identificador
e o conteúdo [7]. Uma ideia semelhante pode ser aplicada aos endereços IP. No entanto,
tal solução introduz problemas significativos à localização e ao encaminhamento de e
para as entidades em comunicação, visto que os identificadores são gerados por funções
criptográficas e perdem as propriedades hierárquicas e topológicas dos endereços IP tra-
dicionais.

Como o core da Internet e os sistemas móveis também têm problemas de escalabi-
lidade da localização e do encaminhamento, têm sido propostas soluções, designadas
genericamente por soluções “locator / identifier split”, ou de mapeamento / encapsu-
lamento (Map/Encap) [23], que separam o espaço de endereçamento em dois tipos de
endereços (ver secção 2). Os identificadores, independentes da localização das entida-
des em comunicação, e os localizadores, que são endereços IP tradicionais, associados
a infra-estruturas de rede tradicionais. Estas soluções permitem a comunicação entre
endpoints que usam identificadores gerados criptograficamente [19,18].

1.3 Identificadores efémeros válidos para interacções de transporte

Uma vez que os localizadores resolvem os problemas de encaminhamento, um outro
“dogma”, que importa descartar, é que os endereços IP desempenham um papel rele-
vante na identificação dos computadores ou dos utilizadores. Mesmo os identificadores
propostos pelas soluções Map/Encap não passam de identificadores de endpoints, e um
computador pode usar tantos quantos precise, até vários em simultâneo. Na verdade, es-
ses identificadores só têm um papel relevante para os protocolos de transporte, e só ne-
cessitam de ser estáveis enquanto durar uma interacção de transporte de uma aplicação.
Vistos deste novo ângulo, os identificadores podem ser efémeros e ligados ao contexto
da sua utilização, o que coloca um enfoque muito diferente nos requisitos de segurança,
que devem agora ser mais leves e menos exigentes no que diz respeito à autenticidade
dos principais, privilegiando sobretudo provas de verificação de integridade contextual
das ligações. Apenas os servidores bem conhecidos precisam de identificadores válidos
por várias horas, registados no DNS e localizáveis através dos sistemas de mapeamento

1 Que tem conduzido à proliferação de serviços de DDoS intelligence.



de identificadores introduzidos pelos sistemas Map/Encap[9]. Uma outra consequência
desta abordagem é a possibilidade de atender a requisitos de anonimato, quando inte-
ressantes do ponto de vista de salvaguarda de condições de privacidade.

1.4 Proposta de identificação ı́ntegra com baixa latência

A utilização de soluções Map/Encap permite-nos conceber uma solução para o pro-
blema da integridade do endereçamento dos endpoints, baseada na utilização de identi-
ficadores efémeros, criptograficamente gerados. A proposta não necessita de introduzir
várias rondas prévias entre as partes em comunicação, i.e., é compatı́vel com baixa
latência, nem está dependente de terceiras partes, i.e., tem algumas semelhanças com
as soluções de autenticação fraca [2]. A solução não pretende substituir as situações
em que é necessária autenticação forte, mas apenas introduzir uma nova camada de
segurança especialmente pensada para mitigar os ataques de negação de serviço.

A proposta não obriga a nenhuma alteração das aplicações ou dos protocolos de
transporte, é de adopção progressiva, e consubstancia-se na introdução de um novo
módulo de encaminhamento nos sistemas finais, com propriedades de segurança. A sua
adopção permite ao receptor de um pacote inicial de uma “transacção”, ou a equipa-
mentos de segurança em seu nome, verificarem que um pacote tem um endereço origem
ı́ntegro, e partiu de um emissor que é, com alta probabilidade, uma “pessoa de bem”, ou
que pelo menos pagou um preço significativo em termos computacionais para o parecer.

As contribuições deste artigo são:

1. A proposta de uma nova visão dos endereços e identificadores que abandona defi-
nitivamente a concepção inicial do endereçamento IP, o qual se tem revelado ina-
dequado à mobilidade, escala e introduz insegurança.

2. Uma solução de certificação dos endereços, de baixo custo e baixa latência, com-
pletamente end-to-end e sem intervenção obrigatória de terceiras partes.

3. A avaliação das suas propriedades de segurança e dos custos computacionais a
pagar para delas usufruir ou para as quebrar.

Na próxima secção, secção 2, o artigo apresenta uma panorâmica de algumas solu-
ções Map/Encap. Na secção 3 é apresentada a solução proposta e na secção 4 é discutida
a sua eficácia no combate a ataques de negação de serviço. A secção 5 avalia os custos
de usar esta proposta e de tentar violar as propriedades de segurança dos identificadores.
O artigo termina com as secções 6 e 7, sobre o trabalho relacionado, as conclusões e o
trabalho futuro.

2 Encaminhamento com base em identificadores

Esta secção apresenta três soluções Map/Encap. Duas são normalizadas pelo IETF e
agnósticas dos operadores de rede e da estrutura da Internet. Destas, uma ignora o pro-
blema da segurança mas a outra não. Uma terceira proposta é suportada num grande
envolvimento dos operadores, não é extremo a extremo (end-to-end), nem de adopção
progressiva, e exige uma nova visão das relações entre operadores.
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Figura 2: Comunicação entre dois hosts usando IDs através de LISP. Os prefixos
30.0.0.0/24 e 20.0.0.0/24 são de EIDs. Os restantes endereços são RLOCs

2.1 LISP - Locator/Identifier Separation Protocol

O Locator/Identifier Separation Protocol (LISP) [5,23] é um esquema Map/Encap, as-
sente em três princı́pios:

– separação dos papéis do endereço IP (identificador e localizador),
– mapeamento dinâmico de identificadores em localizadores,
– troca de pacotes entre túneis terminados em routers de fronteira.

No LISP existem dois espaços de endereçamento IP distintos: um para os routers
de fronteira, denominado Routing Locators (RLOCs), outro para os endpoints, denomi-
nado Endpoint Identifiers (EIDs). Tanto os RLOCs como os EIDs são compatı́veis com
os endereços IP actuais, pelo que não exigem alterações ao transporte ou às aplicações.
Os EIDs vêm substituir a função de identificador dos endereços IP, enquanto que os
RLOCs desempenham o papel de localizador.

Os hosts comunicam entre si utilizando os respectivos EIDs em vez dos tradicionais
endereços IP, como na figura 2. Os pacotes são trocados sobre túneis estabelecidos entre
routers de fronteira, sendo encapsulados à entrada e desencapsulados à saı́da de forma
transparente para os hosts. O router de fronteira de origem encapsula o pacote vindo do
host num pacote contendo o seu próprio RLOC como endereço de origem e o RLOC do
router no outro extremo do túnel como endereço de destino. Quando este último recebe
o pacote, desencapsula-o e o encaminhamento para o destinatário do pacote original
prossegue da forma habitual. Esta solução está integralmente disponı́vel em routers
Cisco.

O LISP integra um sistema de mapeamento que permite consultar e alterar os RLOCs
associados a cada prefixo de EIDs. Este sistema funciona como uma espécie de di-
rectoria distribuı́da, semelhante ao DNS, mas especializada na localização. Apenas
os routers de fronteira precisam de interagir com os servidores de mapeamento para



actualização dos seus localizadores e obtenção dos localizadores dos outros. Para au-
mentar a eficiência, os routers fazem caching das localizações obtidas. O sistema de
mapeamento LISP está actualmente operacional e requer autenticação para todas as
operações de actualização da localização.

Existe uma variante para a mobilidade, o LISP-MN, em que os endpoints desempe-
nham um papel semelhante ao dos routers de fronteira, estabelecendo túneis e intera-
gindo com o sistema de mapeamento. Esta solução, muito elegante, suporta a completa
mobilidade dos identificadores e dos seus prefixos. O LISP-MN está implementado para
Linux e Android através de um módulo de encaminhamento especial.

2.2 SSM - Self-Selectable Mapping

O Self-Selectable Mapping (SSM) [17,16] apresenta algumas semelhanças com o LISP,
apoiando-se em túneis estabelecidos exclusivamente entre routers de fronteira e utili-
zando um sistema de mapeamento próprio. Contudo, o seu sistema de mapeamento, ao
contrário do do LISP, não é acessı́vel publicamente pois apenas os routers de fronteira
podem fazer consultas e alterações ao mapeamento. Para efeitos de autenticação é usado
um sistema assimétrico e as chaves públicas de todos os operadores são conhecidas e
replicadas por todos os routers de fronteira.

O cliente tem de contratar o serviço de um Mapping Service Provider (MSP), que
pode ser diferente do seu ISP preferencial ou do para que fez roaming. O MSP fornece-
lhe a assinatura de um certificado sobre o identificador. Quando o cliente se liga a uma
rede, é autenticado e envia o identificador, a assinatura e o nome do seu MSP ao ISP,
e os routers deste tratam de actualizar a rede onde se localiza. Se se detectar alguma
inconsistência, o cliente é rejeitado. Para contactar outro host, é necessário conhecer
o seu identificador, a assinatura e o nome do MSP do destino e passá-los também aos
routers do ISP, para que estes localizem de forma segura o destino.

Esta proposta integra as funcionalidades LISP e LISP-MN, complementado-as com
um sistema rı́gido de autenticação e integridade do endereçamento que se afasta signi-
ficativamente dos princı́pios end-to-end que têm garantido a flexibilidade e a escalabi-
lidade da Internet.

2.3 Host Identity Protocol - HIP

O Host Identity Protocol (HIP) [19,18] foi desenvolvido com o objectivo principal de
suportar mobilidade. É baseado em alterações ao host como no LISP-MN e não exige
alterações às aplicações, pois os identificadores são compatı́veis com IPv6. Os iden-
tificadores, denominados Host Identifiers (HI), são a parte pública de uma chave as-
simétrica auto-gerada. São compatı́veis com os endereços IPv6 seguindo a especificação
ORCHID [13], em que os primeiros 28 bits são um prefixo ORCHID e os restantes 100
bits são parte do hash da chave pública. Esta representação dos identificadores é desig-
nada Host Identity Tag (HIT).

A chave pública completa, o seu hash e servidores de rendez-vous (de mapeamento)
podem estar publicados no DNS. Além disso, esses identificadores são auto-atribuı́dos,
ao contrário do que acontece com as restantes propostas.



Todas as ligações entre hosts que suportem o HIP começam por verificar a identi-
dade do outro extremo, prosseguindo apenas em caso de sucesso. Durante o handshake
o servidor responde ao cliente com um desafio de dificuldade ajustável, permitindo ao
servidor aumentar o custo de inı́cio de ligação de forma assimétrica. Todas as ligações
são tornadas seguras através de IPsec end-to-end e impõem um handshake em várias
rondas.

2.4 Comparação e caracterização

Entre as soluções Map/Encap analisadas, o LISP e o SSM utilizam túneis entre routers.
O HIP e o LISP-MN são end-to-end pois usam túneis entre os hosts. O HIP é também
o único que utiliza necessariamente identificadores auto-gerados e que pode fornecer
garantias de autenticidade (e opcionalmente de confidencialidade).

Quanto ao sistema de mapeamento, o LISP oferece menos segurança que o SSM,
que se apoia em autenticação para todas as operações. O HIP também tem algum vanta-
gem sobre o LISP nesse aspecto, uma vez que os identificadores são criptograficamente
gerados e auto-verificáveis.

Na tabela 1 apresenta-se uma breve comparação das caracterı́sticas mais salientes
das soluções analisadas. No caso da proposta SSM, apesar de a publicação[16] não o
clarificar, estima-se que as respostas com “?” sejam as correctas. No caso do HIP, a
exploração de todas as possibilidades do IPSec permite uma grande flexibilidade de
opções de segurança.

Tabela 1: Comparação das caracterı́sticas dos esquemas Map/Encap analisados

LISP SSM LISP-MN HIP

Encaminhamento através de túneis entre Routers Routers End-to-end End-to-end

Implica alterações no encaminhamento dos hosts - - Sim Sim

Sistema de mapeamento em servidores e ainda em Routers - - DNS

Integridade dos endereços - Sim - Sim

Identificador auto-gerado - Sim? - Sim

Autenticação e confidencialidade do conteúdo - - - Sim

Confidencialidade da origem - - - Opcional

Implica alterações nas aplicações - Não? - -

3 Integridade da origem dos pacotes com base em identificadores
efémeros e certificados

A proposta consiste em introduzir segurança na norma LISP, utilizando-a na sua versão
end-to-end (como o LISP-MN), e na utilização de identificadores LISP efémeros, i.e.,
válidos no máximo por algumas horas, e concretiza-se em fazer seguir o cabeçalho LISP
(com 36 bytes com túneis IPv4), por um cabeçalho opcional de segurança. Logo, pode
ser adoptada progressivamente e não exige alterações às aplicações nem ao transporte.



Os identificadores efémeros usados têm o formato de endereços IPv6 e são gera-
dos por técnicas criptográficas como no HIP. O número de bits pseudo-aleatórios pode
variar entre 80 (quando identificador tem de ser registado no sistema de mapping do
LISP) a 121 bits quando tal registo pode ser dispensado e é a seguir denotado por #bits.

A essência da proposta passa por obrigar a parte que toma a iniciativa de iniciar uma
“transacção” (e.g., um cliente NTP) com um outro interlocutor (e.g., o servidor NTP),
a gerar um identificador origem especı́fico para essa transacção. A parte que recebe um
pacote, só o aceita se esse primeiro pacote se fizer acompanhar de um certificado.

Naturalmente, o identificador da outra parte (IDdest ), e.g., do servidor NTP, é mais
estável, é reutilizado em várias transações com diferentes clientes, deve ser público
(e.g., registado no DNS), e está registado no sistema de mapping para que os clientes
possam encontrar um seu localizador (LOCdest )2. Este registo confere-lhe um carácter
ı́ntegro dado que o sistema de mapping do LISP autentica a utilização de um identifi-
cador e a actualização da sua localização. No entanto, IDdest também deve ser alterado
periodicamente (de 2 em 2 horas por exemplo) para aumentar a robustez do esquema,
pois esse identificador vai figurar nos certificados dos clientes.

As entidades envolvidas nas comunicações dispõem de um ou mais pares de chaves
públicas / privadas (Pubkey,Secretkey) que podem reutilizar à vontade. A certificação
das chaves públicas por terceiras partes não é obrigatória e é ortogonal à proposta.
Pressupõe-se que as partes em comunicação usam relógios sincronizados globalmente
com UTC (Universal Time Coordinated) com um erro inferior a Clockerror.

Para iniciar uma transacção com um servidor conhecido pelo par IDdest e LOCdest ,
um cliente com o localizador LOCorig gera o certificado Certorig e depois IDorig:

Certorig = (LOCorig,LOCdest , IDdest ,DurationID orig, time,ClientPubkey,Sig) (1)

IDorig = LSB#bits(HMACk(Certorig)) com k = SHA-3(ClientPubkey) (2)

Sig é uma assinatura gerada a partir de Secretkey aplicada aos restantes parâmetros do
certificado. Um identificador IDorig é especı́fico para esta transacção, é gerado a partir
da informação de contexto incluı́da no certificado, e só é válido durante DurationID orig+
2×Clockerror e no momento time. O valor máximo de DurationID orig e Clockerror são
fixados por norma, assumindo-se que valem 10 e 2 minutos respectivamente.

O primeiro pacote do cliente é enviado de IDorig para IDdest , através do túnel LISP
(LOCorig / LOCdest ). O certificado Certorig é transmitido no cabeçalho de segurança. O
destinatário do pacote realiza as seguintes verificações:

– IDdest é local, frescura de Certorig e IDorig = HMACk(Certorig)
– e validade da assinatura Sig de Certorig

Se o pedido for aceite, a resposta segue num pacote de IDdest para IDorig enviado
pelo túnel LISP (LOCdest / LOCorig).

Foi feita uma análise de várias opções de suites criptográficas a utilizar que, por falta
de espaço, não podemos apresentar3. No resto deste artigo serão usadas chaves RSA

2 O registo no sistema de mapping do IDorig é opcional pois o localizador do primeiro pacote
do cliente (LOCorig) pode ser usado pelo servidor para a resposta.

3 As análises experimentais incluiram a avaliação do custo computacional de várias opções crip-
tográficas para se aferir do impacto no processamento: geração e verificação de certificados,



com 1024 bits, assinaturas RSA-SHA256, HMAC-SHA256-128, com conformidade
com o RFC 6379[15]. O correspondente cabeçalho de segurança tem cerca de 350 bytes
pelo que não será o responsável directo por fragmentação.

Num ataque por reflexão, usando um protocolo cliente / servidor sobre UDP que
envolve apenas a troca de um par de pacotes (que são os ataques mais populares en-
volvendo endereços origem falsos, c.f. secção 1), os membros recrutados para a botnet
enviam pacotes UDP para os reflectores recenseados usando como endereço origem dos
pacotes o endereço IP da vı́tima.

Com a nossa proposta, o atacante tem de forjar um IDorig igual ao da vı́tima, usando
um certificado que passe o teste IDorig = HMACk(Certorig). Essa geração é computaci-
onalmente impossı́vel no tempo de existência do identificador da vı́tima, mesmo usando
um certificado falso, ver a secção 5. Essa propriedade garante que a vı́tima, ao não re-
conhecer o IDorig como seu, identifica os pacotes dos atacantes caso estes lhe cheguem.

Adicionalmente, a resposta reflectida (i.e., não solicitada) só segue para a vı́tima
caso passe a verificação da assinatura. Assim, ou o atacante gera uma chave diferente
para cada pacote, ou os certificados válidos exibidos têm uma chave pública em co-
mum. Nesse caso a utilização de um mecanismo de shaping sobre a chave pública
permite limitar o número de reutilizações da mesma chave em novas transacções (e.g.,
algumas vezes por segundo por exemplo). Este shaper é genérico e, tal como todos
os outros mecanismos propostos, pode ser implementado por um módulo único, com-
plementar ao encaminhamento LISP. Em serviços crı́ticos, as vı́timas preferenciais, to-
das as verificações referidas podem ser delegadas em equipamentos de segurança que
conheçam os IDs válidos no seu perı́metro de segurança.

A necessidade de verificação da assinatura permite realizar um ataque de negação
de serviço usando IDorig que satisfaçam IDorig = HMACk(Certi f icado) mas gerados
com certificados forjados, dado que o custo de calcular o HMAC é cerca de 1/3 do de
verificar a assinatura. Este assunto será objecto do trabalho futuro referido na secção 7.

4 Análise de desempenho perante um ataque DDoS

Nesta secção considerar-se-à um atacante em posse de uma botnet com 10000 bots e
coordenação centralizada, o que de acordo com um relatório da Symantec [6] consti-
tui uma botnet mediana. O ataque será com reflexão, o factor de amplificação4 é um
parâmetro, e explora-se um protocolo baseado em UDP.

O modelo utilizado foca-se na largura de banda dos pacotes que efectivamente che-
gam à vı́tima e com os quais esta terá que lidar. De modo a evitar bias na análise a favor
desta proposta, consideram-se as seguintes hipóteses pessimistas:

– a largura de banda do ataque está limitada apenas pelos bots e não pelos reflectores,

incluindo geração de pares de chaves RSA (1024 ou 2048 bits), DSA (1024 bits), ECC (160 e
224 bits); geração e verificação de assinaturas dos certificados (com todas as parametrizações
indicadas); bem como custo de geração e verificação dos identificadores com os vários esque-
mas MAC alternativos.

4 O termo “amplificação” deve-se à possibilidade do tamanho da resposta poder exceder em
várias vezes o tamanho do pedido inicial.



– todos os bots participam simultaneamente no ataque,
– o atacante dispõe de tantos reflectores quanto necessite,
– os bots estão perfeitamente coordenados e podem partilhar informação entre si,
– os pacotes enviados pelos bots utilizam IDorig e certificados válidos, pois os bots

reutilizam chaves durante o ataque,
– não existem outros mecanismos de detecção activos para além dos descritos.

Este modelo, apesar de minimalista, representa o cenário mais desfavorável de ata-
que cuja intensidade é, no essencial, proporcional à dimensão da botnet.

Optou-se por utilizar este modelo em oposição a uma análise apoiada em traces por-
que não foi possı́vel obter atempadamente traces que fossem simultaneamente recentes,
representativos de vectores de ataque populares, e publicamente acessı́veis.

De acordo com um relatório de 2014 da Akamai [26], a global average peak down-
load speed é 26,9 Mbps. Assume-se que a largura de banda de upload média de um bot
é um décimo desse valor, i.e., 2,69 Mbps, e que cada pacote enviado ao reflector tem
100 bytes. Daqui resulta que cada bot pode enviar até 3363 pacotes por segundo, e a
largura de banda agregada do ataque é 26,9 Gbps.

Para que os valores calculados reflictam a existência de amplificação, multiplique-
-se a largura de banda calculada por um factor de amplificação A igual à razão entre o
tamanho da resposta amplificada e o tamanho do pedido enviado pelos bots (100 bytes).

Tabela 2: Caracterı́sticas de um ataque DDoS em diversos cenários.

Sem defesa Atacante ingénuo Round-robin

Pacotes por segundo totais (pps ×104) 3363 10 747

Largura de banda agregada (Mbps) 26900 80 5978

Na tabela 2 apresentam-se três cenários de ataque e suas consequências: ataque
sem contra-medidas de defesa, ataque ingénuo e ataque round-robin. Estes ataques são
caracterizados da seguinte forma:

Sem defesa Neste cenário sem qualquer protecção, o atacante encontra-se limitado
apenas pela largura de banda acessı́vel aos bots, uma vez que o custo computacional de
gerar um pacote é negligenciável e os bots não são filtrados pelos reflectores. A largura
de banda do ataque deverá ser multiplicada por A (factor de amplificação).

Atacante ingénuo Neste cenário, acrescentam-se três hipóteses: a) o protocolo é se-
guido por todos os intervenientes, b) os certificados utilizados têm cerca de 350 bytes,
e c) todos os reflectores aplicam um shaper que admite 10 pacotes por segundos com
a mesma chave pública. O atacante diz-se “ingénuo” porque cada bot utiliza o mesmo
reflector durante todo o ataque.

Os custos computacionais para o atacante não são significativos: cada bot gera um
pacote válido e reutiliza-o enquanto este for válido e, portanto, apenas tem de gerar um
certificado válido (i.e., calcular assinatura e HMAC) uma vez pela duração do mesmo.
Considerando uma duração de 14 minutos, e que se demora na ordem de grandeza de



1 ms a calcular uma assinatura RSA com chaves de 1024 bits, e menos do que isso a
calcular o HMAC, o custo associado à geração do certificado válido é insignificante.

Assim, o ataque fica limitado pelos shapers aplicados pelos reflectores, e a capaci-
dade agregada do ataque é 80 Mbps, a multiplicar por A, o factor de amplificação.

Round-robin Este cenário é uma extensão do anterior, e considera um atacante menos
ingénuo que dissemina um subconjunto da lista de reflectores aos bots. Estes irão per-
correr a lista em round-robin de forma a contornar o shaper de cada reflector e assim
maximizar o número de pacotes reflectidos para a vı́tima.

Para que a taxa de envio de um bot (Venvio) não seja limitada pela taxa do shaper
(Vshaper), basta que a lista de reflectores seja suficientemente longa para ser percorrida
na totalidade a uma velocidade menor ou igual à permitida pelo shaper. Ou seja, o
tempo necessário para percorrer a lista deve permitir espaçar os pacotes enviados para
cada reflector tal que esteja abaixo do limite imposto pelo shaper.

A taxa de envio de pacotes é reduzida para 747 pacotes por segundo devido à
presença do certificado.

Contudo, a resposta do reflector continua a ter o mesmo tamanho que anteriormente,
i.e., 100 bytes, verificando-se uma contracção na largura de banda do ataque. Para obter
o mesmo volume de ataque que anteriormente, o atacante agora precisa de investir 4,5
vezes mais largura de banda.

Considerando um taxa de envio de 747 pps, uma lista de reflectores com 104 ele-
mentos (como na hipótese) é percorrida em 13,4 segundos. Se cada bot enviar um pacote
a cada reflector antes de mudar, cada reflector vê um pacote vindo de cada bot uma vez
a cada 13,4 segundos, muito abaixo do limite imposto pelo shaper. Na verdade, basta
que Venvio ≤ Nre f lectores ×Vshaper. Neste caso, o atacante necessita apenas de 75 reflec-
tores para maximizar a capacidade do ataque. A capacidade do ataque neste cenário é
de 5978 Mbps, a multiplicar por um A.

Para esta evasão ser eficaz, é necessário que cada bot use uma chave diferente dos
restantes. O custo da geração dessa chave é amortizado durante a duração do ataque.

Tanto neste cenário como no cenário anterior, a vı́tima do ataque pode distinguir
rapidamente quais os pacotes que fazem parte do ataque, visto que estes terão IDdest
diferente dos seus, e é computacionalmente impraticável para o atacante gerar pacotes
válidos com IDdest igual ao da vı́tima, como discutido na secção 5.

5 Custos computacionais de usar o mecanismo e de tentar violar
as suas propriedades de segurança

De acordo com o anteriormente descrito na secção 3, para a geração e validação de
identificadores utilizam-se entre 80 e 121 bits resultantes das funções HMAC e CMAC
e as suites criptográficas do IPSecv3 (RFC4301 [11]) com IKEv2 (RFC5996 [10]), bem
como o RFC 6379[15].

Análise do custo computacional. Os resultados a seguir apresentados são os que im-
plicam o pior caso para o defensor (ou seja o receptor) e o melhor caso para o potencial
atacante DDoS (ou seja o emissor), na combinação de suites criptográficas que menos



agrava a assimetria entre o atacante e o defensor. Recorde-se que esta combinação é a
seguinte:

1. Assinaturas RSA PKCS-1, com chave de 1024 bits e utilização de sı́ntese SHA-256,
2. HMAC-SHA256-128, com o identificador gerado a partir dos 121 bits mais signi-

ficativos do valor de saı́da desta função (que calcula inicialmente 128 bits por uma
operação XOR de duas partes (direita e esquerda) do output inicial de 256 bits).

3. Nesta configuração o tamanho de um certificado Certorig é de 350 bytes como ex-
plicado antes.

Nas avaliações experimentais utilizou-se a biblioteca OpenSSL, v0.98za, numa pla-
taforma Intel Core i7, 2,5GHz QuadCore, com sistema de operação OS X Mavericks.
Nesta plataforma, as operações de exponenciação / multiplicação de inteiros em RSA e
DSA já fazem uso de co-processamento hı́brido de aceleração em software / hardware.

Custo de geração de um certificado por um potencial atacante O tempo médio ob-
servado correspondente a 12.000 gerações de certificados (sem contar com geração de
pares chave pública e privada, já que estas podem ser pré-calculadas por parte de um po-
tencial emissor atacante) foi de 0,47ms em média. A sua validação por parte do receptor
implica um custo de 0,037ms, dada a assimetria a favor do defensor das operações de
assinatura e verificação quando se usa RSA, PKCS#1 e sı́ntese SHA-256. Notar que o
atacante só pode gerar o certificado após obter o identificador da vitima, que apenas é
válido por algumas horas.

Custo de geração do identificador IDorig com base na função HMAC Nas observações
realizadas (que consistiram em gerar e verificar 12.000 identificadores, em 12 séries
de 100 identificadores em diferentes instantes nos computadores usados), o atacante
consegue gerar em média um identificador em cada 13,98 µs, com o defensor a gastar
praticamente o mesmo tempo - média de 13,81 µs para o validar.

Nas séries de avaliações experimentais teve-se o cuidado de proceder à minimização
de efeitos colaterais do processamento, minimizando os processos em execução no
sistema alvo de medida (isto para além do número de amostras obtidas em séries de
avaliações realizadas com intervalos variáveis ao longo de um dia), com obtenção de
desvios padrão inferiores a 1% sobre os valores médios medidos.

Análise de segurança. De acordo com os resultados experimentais obtidos, apresenta-
se de seguida uma avaliação sobre a efectividade da integridade dos identificadores
(com resistência a eventuais colisões que o atacante pretenda explorar, dentro da janela
de validade do identificador destino, que como se referiu é fixada em algumas horas).

Para o efeito partimos da avaliação teórica da propriedade de defesa face a colisões
fortes (second-image resistance) nas sı́nteses subjacentes à função HMAC. Isto porque
vamos considerar (para pior caso do defensor) que este aceitaria o identificador origem
sem um reconhecimento prévio da assinatura do certificado do emissor, o que constitui
mais uma vez o melhor caso para o atacante e o pior para o defensor. Note-se que a
função HMAC só pode ser calculada pelo atacante depois de obter o identificador des-
tino válido, pois este é usado na implementação como chave partilhada de entrada para



o cálculo HMAC do identificador origem que será depois reconhecido pelo receptor a
partir dos restantes dados do certificado do emissor.

Uma vez que até ao momento não são conhecidas vulnerabilidades de criptoanálise,
comprovadas ou publicadas, em relação à construção da função “sponge” e sı́ntese pri-
mitiva Keccak (subjacentes à normalização SHA-3 [21]), assumimos que o oponente
só encontrará “no melhor caso” uma possı́vel colisão, quando gerar no mı́nimo 2128

identificadores5. Deve ter-se em conta que a colisão tem que ser encontrada sobre um
certificado antes considerado válido pelo receptor e no tempo de vida do seu identifica-
dor (ou seja algumas horas).

Assim, admitindo que o atacante terá que conseguir realizar no mı́nimo 2128 (≈
3,4×1038) operações de geração de identificadores, tendo por base um certificado que
vai apresentar ao receptor e que foi por ele gerado previamente. Isso exigirá ao ata-
cante dispor de 1,32× 1024 horas para o fazer com eventual sucesso. Se por hipótese,
o atacante usar uma capacidade computacional equivalente a 1010 processadores como
o usado no teste, ainda assim necessitaria de 1,32×1014 horas (ou seja cerca de 1,5×
1010 anos). É claro que ainda podemos considerar que no esquema utilizado apenas se
utilizam os 121 bits mais significativos do valor da computação HMAC e não os 256
bits úteis. De qualquer modo, a probabilidade de ocorrer uma colisão dos primeiros
121 bits em 256 bits gerados pseudo-aleatoriamente é aproximadamente igual a 10−32.
Este valor pode ser calculado aproximadamente usando a fórmula 1− e−(N∗N−1)/2K

,
com N=256 bits e K=121 bits, cuja dedução completa pode ser encontrada em [24],
apêndice 11.

6 Trabalho relacionado

Em [29], Zargar et al. categorizam os mecanismos de defesa contra ataques DDoS con-
soante o ponto onde estes actuam: na origem, no destino, na rede, e hı́bridos. Já Peng et
al. [22] consideram quatro categorias com base no tipo de defesa: prevenção, detecção,
identificação da origem, e reacção/combate ao ataque.

Os mecanismos baseados na origem podem ser demasiado estritos (Ingress/Egress
Filtering) e/ou sofrer de falta de incentivos para a sua utilização (quem beneficia não é
que implementa o mecanismo). Os mecanismos baseados no destino tendem a ser mais
realistas e utilizados porque estão sob o controlo da vı́tima ou actuam próximo desta,
mas tendem a ser especı́ficos para um protocolo ou aplicação, ou dependem de alguma
cooperação da rede (IP Traceback), ou são fáceis de iludir com endereços de origem
falsos. Os mecanismos baseados na rede envolvem alterações à mesma. Os mecanis-
mos hı́bridos requerem cooperação de vários pontos (detecção no destino e combate na
origem, por exemplo), e como tal tendem a não ter sucesso.

É preciso navegar no espaço de mecanismos possı́veis e equilibrar os trade-offs
de especificidade/generalidade e impacto/realismo. O que se propõe é um mecanismo
geral e complementar ao que já existe, permitindo uma solução eficaz e eficiente quando
combinado com aproximações baseadas em shaping e filtragem próximos do destino.

5 Está-se a assumir o uso de HMAC parametrizável com SHA-256 (SHA-3), de acordo com o
RFC 6379, a mesma construção usada na mais recente normalização IPSecv3, para a qual não
foi encontrada até agora qualquer vulnerabilidade.



A nossa proposta insere-se nas categorias de prevenção e detecção. Por um lado
reduz a largura de banda efectiva dos ataques, por outro permite detectar facilmente se
um pacote reflectido é legı́timo ou não, bastando verificar se IDdest é o esperado. Para
que o atacante consiga o mesmo volume de tráfego de ataque que anteriormente precisa
de aproximadamente 5 vezes mais bots e reflectores.

Os esquemas Map/Encap analisados na secção 2 apresentam filosofias distintas
quanto à segurança.

O HIP tem alguns mecanismos de protecção contra DDoS, incluindo desafios e
criação de uma ligação autenticada e cifrada sem estado na primeira fase. A especificação
para apoio à mobilidade e multi-homing [20] descreve também um mecanismo de créditos
proporcionais à quantidade de dados enviados por um host, de modo a evitar assime-
trias excessivas. Os identificadores que utiliza são as chaves públicas dos hosts. Em
resumo, o HIP é, do ponto de vista do DDoS, uma solução que vai muito para além do
necessário, implicando um custo inaceitável em alguns contextos (e.g., estabelecer um
canal cifrado e autenticado para enviar um pacote ICMP é excessivo).

O LISP, por seu lado, não oferece qualquer protecção explicitamente contra DDoS.
O SSM não permite contactar hosts sem a informação necessária (i.e., identificador,

MSP e assinatura). Embora se possa argumentar que isto dificulta a obtenção de bots
e reflectores, o facto é que esta é feita primariamente com o apoio de malware [4,8].
O sistema de mapping é resistente a registos falsificados mas poderá ser vulnerável a
DDoS devido ao custo das verificações. Além disso, os autores afirmam ser possı́vel
utilizá-lo para detectar um ataque DDoS através de um volume anormal de consultas.
Em suma, o SSM é, do ponto de vista do DDoS, uma solução que repousa no sistema
de mapping para a detecção de ataques e é, no máximo, um mecanismo auxiliar que
não permite sequer à vı́tima discriminar os pacotes do atacante.

7 Discussão e trabalho futuro

O endereçamento e o encaminhamento IP enfrenta diversos desafios ao nı́vel de esca-
labilidade e mobilidade que têm vindo a ser endereçados pelas propostas Map/Encap,
como por exemplo a norma LISP. Este artigo propõe um conjunto de mecanismos de
segurança que estendem a norma LISP de forma a que seja possı́vel verificar, com
baixa latência e custo reduzido, a integridade do endereçamento IP. O objectivo é pro-
porcionar uma primeira resposta aos desafios colocados pelos ataques DDoS realizados
ao nı́vel rede, que frequentemente se baseiam na utilização de técnicas de reflexão e
amplificação, endereços IP falsos e protocolos de transporte sem conexão.

A proposta baseia-se na utilização de identificadores IP efémeros, gerados cripto-
graficamente, mas que podem ser encaminhados na Internet através da norma LISP,
e no uso de certificados assinados com chaves assimétricas. Os mecanismos propos-
tos são simples, gerais, facilmente verificáveis, não provocam aumento da latência, são
de adopção opcional e gradual, são independentes dos nı́veis transporte e aplicação, e
permitem a identificação do tráfego de atacantes que usem endereços IP origem falsos.

Essa detecção faz-se com total segurança e êxito junto da vı́tima, mas também par-
cialmente nos nós reflectores do ataque. Apesar de os pacotes enviados pelo atacante



serem com absoluta segurança facilmente identificados como falsos, e poderem ser fil-
trados por equipamentos de segurança próximos da vı́tima, é desejável ir mais longe.
De facto, usando botnets maciças e bem coordenadas, é possı́vel enganar os reflectores
e continuar a bombardear a vı́tima com pacotes.

O trabalho futuro a desenvolver compreende a extensão dos mecanismos de base
apresentados neste artigo com um conjunto de extensões que permitam uma resposta
gradual e com custos proporcionais face aos riscos envolvidos. Essas extensões serão
constituı́das por:

1. um mecanismo de desafio que impeça os atacantes de utilizarem localizadores fal-
sos e bloqueie imediatamente o ataque nos reflectores, impedindo também um ata-
que por negação de serviço dado o custo de verificação da assinatura, e

2. um sistema de créditos (associados ao par chave / IDorig) com base em capacidades,
integrado com autenticação fraca de fluxos de mensagens (e.g., para suporte de TCP
ou de sucessivos pedidos baseados em UDP).

No entanto, estas extensões devem continuar a manter as propriedades mais in-
teressantes da proposta actual: simplicidade e implementação facilmente verificável,
adopção progressiva materializada na introdução de um novo módulo de encaminha-
mento IP, possibilidade de integração num TPM (Tamper Proof Module), baixa latência,
independência dos protocolos de transporte e aplicação, manutenção da privacidade e
suporte de autenticação fraca.
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