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Resumo
O eduroam é uma rede internacional de instituições académicas que, tal como referido na
página institucional portuguesa (eduroam.pt), é um “serviço de mobilidade que permite
aos estudantes, docentes, investigadores e colaboradores institucionais, o acesso seguro à
internet através do seu login institucional em qualquer entidade participante no eduroam”. A
crescente utilização da rede resultante do aumento significativo não só do número de
utilizadores, mas também do número de dispositivos móveis, tem conduzido a sérios
constrangimentos na atribuição de endereços IP públicos. Por outro lado, para dar resposta
aos requisitos de segurança atuais, tem-se registado a necessidade de melhorar os
mecanismos existentes de auditoria de utilização da rede.
O presente projeto tem como objetivo a proposta, implementação e avaliação de medidas e
procedimentos a aplicar na infraestrutura de rede eduroam na Universidade de Coimbra com
vista a responder aos problemas anteriormente referidos. Após uma análise do estado da
arte, apresentam-se as linhas gerais da solução proposta, bem como algumas
implementações exploratórias e respetivos resultados de avaliação.
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DHCP, rede sem fios.
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Abstract
Eduroam is an international network of academic institutions that, as mentioned in the
institutional page of eduroam Portugal (eduroam.pt), provides a “mobility service that grants
students, teachers, researchers and institutional agents secure Internet access at the facilities
of any participating entity by using their home credentials”. The growing number of eduroam
users and devices has led to the shortage of available public IP addresses in eduroam,
sometimes preventing users from accessing the network. In parallel, the need to comply with
security and accountability requirements is paramount.
The current project has the objective of proposing, implementing and evaluating measures
and procedures that respond to the identified problems, in the scope of the University of
Coimbra eduroam network. After analyzing the state-of-the-art, the main guidelines for the
proposed solution are presented, as well as some exploratory implementations.

Keywords
Eduroam, NAT, autentication, accounting, autorization, network infrastructure, cibersecurity,
DHCP, WIFI.

iii

Agradecimentos
Desejo exprimir os meus agradecimentos a todos aqueles que, de alguma forma, permitiram
e ajudaram a que esta tese se concretizasse.
Agradeço o meu orientador Fernando Boavida, Professor Catedrático do Departamento de
Eng. Informática da Universidade de Coimbra, o ter-me orientado no trabalho e, ter
acreditado em mim e nas minhas capacidades. Agradeço ainda o trato simples, correcto e
científico.
Agradeço o meu co-orientador Pedro Vale Pinheiro, Doutorado em Informática, o
acompanhamento e a forma como abordou as nossas reuniões de trabalho, sem nunca ter
permitido que o desalento se instalasse, mesmo quando os trabalhos não corriam bem.

iv

Índice
1

2

Introdução ................................................................................................................. 1
1.1

Enquadramento............................................................................................................. 1

1.2

Motivação ..................................................................................................................... 2

1.3

Objetivos do trabalho .................................................................................................... 4

1.4

Estrutura do documento ................................................................................................ 6

Estado de Arte............................................................................................................ 8
2.1

Eduroam ........................................................................................................................ 8

2.2

Realidade eduroam em Portugal fora da UC .................................................................12

2.3

Eduroam na UC .............................................................................................................13

2.4

Visão global sobre o NAT ..............................................................................................16

2.5

Arquiteturas em utilização............................................................................................24

2.6

Resumo ........................................................................................................................26

2.4.1
2.4.2
2.5.1
2.5.2
2.5.3

3

Arquitetura com endereçamento IP Público ................................................................................ 24
Arquitetura Híbrida....................................................................................................................... 25
Arquitetura com endereçamento privado .................................................................................... 25

Proposta de Arquitetura ........................................................................................... 27
3.1

Ambiente eduroam na UC ............................................................................................27

3.2

Análise crítica ...............................................................................................................34

3.3

Requisitos.....................................................................................................................36

3.4

Descrição arquitetura ...................................................................................................38

3.5

Reformulação da rede ..................................................................................................45

3.6

Metodologia de avaliação.............................................................................................46

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.4.1
3.4.2

4

Funcionamento do NAT ................................................................................................................ 18
Implicações e limitações do NAT .................................................................................................. 21

Estatística de crescimento ............................................................................................................ 27
Relação do número de equipamentos por utilizador ................................................................... 29
Frequência de acesso.................................................................................................................... 33

Opção A: Solução baseada em Check Point .................................................................................. 42
Opção B: Solução baseada em Linux ............................................................................................ 43

Solução baseada em Check Point.............................................................................. 48
4.1

Arquitetura...................................................................................................................48

4.2

Reformulação da infraestrutura de autenticação ..........................................................49

4.3

Reformulação da infraestrutura de rede .......................................................................53

4.4

Implementação ............................................................................................................56

4.5

Avaliação ......................................................................................................................67

4.3.1
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Projeto RFC1918 transporte de endereço privado na rede da UC ............................................... 54
Ligação dos equipamentos da solução ......................................................................................... 57
Implementação do controlador .................................................................................................... 58
Implementação do agente de configuração do Check Point ........................................................ 66

v

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

5

Solução baseada em Linux ....................................................................................... 75
5.1

Arquitetura...................................................................................................................75

5.2

Prova de conceito (POC) ...............................................................................................77

5.3

Ambiente NAT com Linux .............................................................................................78

5.4

Avaliação ......................................................................................................................83

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

6

7

RADIUS .......................................................................................................................................... 67
DHCP ............................................................................................................................................. 67
Controlador................................................................................................................................... 69
Check Point ................................................................................................................................... 70
Resultado dos testes à solução ..................................................................................................... 73

Controlador centralizado .............................................................................................................. 79
Controlador distribuído (local) ..................................................................................................... 80
Arquitetura adotada para controlador ......................................................................................... 80
Teste do ambiente com router Linux............................................................................................ 81

Conclusão................................................................................................................. 85
6.1

Contribuições ...............................................................................................................86

6.2

Trabalho futuro ............................................................................................................86

Referências .............................................................................................................. 88

Anexo A: Planeamento .................................................................................................... 90
Anexo B: Estatísticas no eduroam .................................................................................... 94
Anexo C: Testes RADIUS ................................................................................................... 95
Anexo D: Informação Ansible ......................................................................................... 100
Anexo E: Descrição do ambiente de testes ..................................................................... 103
Anexo F: Descrição das ligações dos equipamentos........................................................ 104
Anexo G: Teste resiliência Check Point ........................................................................... 105
Anexo H: Informação de RADIUS.................................................................................... 107
Anexo I: Informação do DHCP ........................................................................................ 115
Anexo J: Testes de performance à API do controlador .................................................... 119
Anexo k: Testes de disponibilidade serviço com Check Point .......................................... 120
Anexo L: Configuração de OSPF em Linux (Quagga) ....................................................... 122
Anexo M: Testes de serviço com Linux............................................................................ 123

vi

Acrónimos
AAA: Authentication, Authorization and Accounting
ACL: Access Control List
AP: access point WIFI
API: Application Programming Interface
Authenticator: an access point or a switch for 802.1x Authentication
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
EAP: Extensible Authentication Protocol
Eduroam: EDUcation ROAMing
Endpoints: Equipamentos finais que ligam à rede (computadores, telefones, etc.)
ESP: Encapsulating Security Payload
FCCN: Fundação para a Computação Científica Nacional
FCT: Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FTP: File Transfer Protocol
FW: Firewall
GeGC: Global eduroam Governance Committee
H.323: recommendation that describes protocols for the provision of audio-visual communications
Host: Computador ou outro equipamento ligado a uma rede de computadores
ICMP: Internet Control Message Protocol
IANA: Internet Assigned Numbers Authority
IDS: Intrusion Detection System
IETF: Internet Engineering Task Force
IPS: Intrusion Protection System
IPSEC: Internet Protocol Security
IPv4: Protocolo IP versão 4
IRC: Internet Relay Chat
IKE: Internet Key Exchange Protocol
JSON: JavaScript Object Notation
LAN: Local area network
MAC Address: endereço da placa de rede para acesso à rede física
NAT: Network Address Translation
NFS: Network File System
NREN: National Research and Education Network
NROs: National roaming operators
Open Source: software with source code, anyone can inspect, modify, and enhance
OSPF: Open Shortest Path First

vii

QoS: Qualidade de Serviço
RADIUS: Remote Authentication Dial In User Service
RCTS: Rede Ciência Tecnologia e Sociedade
RGPD: Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais
ROs: Operadores de roaming
TOS: Terms of service
SGSIIC: Serviço de Gestão de Sistemas e Infraestruturas de Informação e Comunicação
SNAT: Source Network Address Translation
SSID: Service Set Identifier
TCP: Transmission Control Protocol
TIC: Tecnologias de Informação e Comunicação
TOS: Terms of Service
UC: Universidade de Coimbra
UDP: User Datagram Protocol
VPN: Virtual Private Network
VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol
WIFI: Redes sem fios
WLAN: wireless LAN
Xing: Requires a back channel
Rshell: Used to execute command on remote Unix machine – back channel
PPTP: Point-to-Point Tunneling Protocol
SQLNet: Generating Structured Queries From Natural Language Without Reinforcement Learning
Supplicant: client device (such as a laptop) that wishes to attach to the LAN/WLAN 802.1x Authentication

viii

Lista de Figuras
Figura 1: Países participantes no projeto eduroam [14] .......................................................... 8
Figura 2: Arquitetura Proxy RADIUS eduroam [3] .................................................................. 11
Figura 3: Arquitetura do serviço RADIUS na Universidade de Coimbra ................................. 13
Figura 4: Diagrama servidores proxy RADIUS na Universidade de Coimbra .......................... 14
Figura 5: Distribuição dos polos UC pela cidade de Coimbra ................................................. 15
Figura 6: Arquitetura WIFI usada no eduroam por polo ........................................................ 15
Figura 7: Funcionamento do NAT estático ............................................................................. 19
Figura 8: Funcionamento NAT dinâmico ................................................................................ 20
Figura 9: Criação de contas alunos por ano............................................................................ 27
Figura 10: Número de utilizadores no eduroam .................................................................... 28
Figura 11: Número de equipamentos no eduroam ................................................................ 28
Figura 12: Número de equipamentos por utilizador .............................................................. 29
Figura 13: Ocupação de equipamentos por utilizador ........................................................... 33
Figura 14: Frequência de acessos ao RADIUS ......................................................................... 34
Figura 15: Média dos acessos por segundo (cálculo por hora, 9h00 - 18h00) ....................... 34
Figura 16: Ligações de acesso 802.1x ..................................................................................... 35
Figura 17: Diagrama funcional da proposta ........................................................................... 38
Figura 18: Diagrama global da proposta................................................................................. 39
Figura 19: Arquitetura com Linux / NAT ................................................................................. 44
Figura 20: Funcionamento da arquitetura com Linux / NAT dentro do mesmo polo ............ 45
Figura 21: Distribuição da rede Universidade de Coimbra ..................................................... 46
Figura 22: Arquitetura usada com Check Point ...................................................................... 48
Figura 23: Proposta para arquitetura RADIUS ........................................................................ 49
Figura 24: Esquema de autenticação EAP 802.1x. ................................................................. 50
Figura 25: Diagrama lógico da arquitetura eduroam ............................................................. 53
Figura 26: Lista de equipamentos e componentes ................................................................. 56
Figura 27: Ligação física da arquitetura .................................................................................. 57
Figura 28: Configurar Host no Check Point............................................................................. 59
Figura 29: Hosts criados no Check Point ................................................................................ 59
Figura 30: Network group associação de hosts ...................................................................... 59
Figura 31: Host com endereço IP público para NAT no Check Point ...................................... 60

ix

Figura 32: Regra de NAT para userA Check Point ................................................................... 60
Figura 33: Hide NAT Check Point ............................................................................................ 60
Figura 34: Arquitetura alternativa com eduroam local .......................................................... 76
Figura 35: Arquitetura exploratória implementada ............................................................... 78
Figura 36: Arquitetura de testes com Router Linux................................................................ 82
Figura 37: Gantt dos trabalhos do 1º semestre...................................................................... 90
Figura 38: Gantt de trabalhos do 2º semestre ....................................................................... 90

x

Lista de Tabelas
Tabela 1: Informação de accounting ........................................................................................ 9
Tabela 2: Quantidade de endereços IP públicos por Polo ...................................................... 16
Tabela 3: Endereços úteis RFC 1918 ....................................................................................... 17
Tabela 4: Lista de protocolos limitados pelo NAT .................................................................. 22
Tabela 5: Equipamentos com autenticação ........................................................................... 30
Tabela 6: Total de contas usadas para autenticar .................................................................. 30
Tabela 7: Ocupação de equipamentos Março ........................................................................ 31
Tabela 8: Ocupação de equipamentos Abril........................................................................... 31
Tabela 9: Ocupação de equipamentos Maio .......................................................................... 32
Tabela 10: Requisitos para a solução a implementar ............................................................. 36
Tabela 11: Critérios de Avaliação ........................................................................................... 47
Tabela 12:Resultado da avaliação inicial dos equipamentos ................................................. 52
Tabela 13: Tabela de descritivos dos equipamentos solução Check Point............................. 56
Tabela 14: Aplicação de controlos de acessos ao controlador de APIs .................................. 62
Tabela 15: Informação a receber do RADIUS accouting ......................................................... 63
Tabela 16: API para receber informação do RADIUS accounting ........................................... 63
Tabela 17: Informação a receber do RADIUS authentication ................................................. 63
Tabela 18: API para receber informação do RADIUS authentication ..................................... 64
Tabela 19: Informação relativa à API para o DHCP................................................................. 64
Tabela 20: API para receber informação do servidor DHCP ................................................... 64
Tabela 21: Script de controlo para DHCP ............................................................................... 67
Tabela 22: Resposta de controlo durante ataque ao DHCP ................................................... 68
Tabela 23: Processo de configuração via API ......................................................................... 70
Tabela 24: Check Point API add-host (add-host) .................................................................... 71
Tabela 25: Criar Host para endereço IP público (add-host).................................................... 71
Tabela 26: Check Point API associar hosts a grupos (add-group) ........................................... 71
Tabela 27: Check Point API criação do NAT (add-nat-rule) .................................................... 72
Tabela 28: Check Point API install policy ................................................................................ 72
Tabela 29: Resultado dos testes da solução com Check Point ............................................... 73
Tabela 30: Visão geral das duas soluções de controlo em Linux ............................................ 81
Tabela 31: Informação de as ligações de adjacencia OSPF com Linux ................................... 82

xi

Tabela 32: Lista de rotas no Linux (validar as rotas via OSPF) ................................................ 82
Tabela 33: Utilizadores com equipamentos em orgânicas distintas na UC ............................ 83
Tabela 34: Tabela de tarefas para conclusão do projeto ....................................................... 92
Tabela 35: Quantidade de equipamentos ligados no eduroam ............................................. 94
Tabela 36: Tabela de autenticações por ano/mês.................................................................. 94
Tabela 37: Pedido autenticação (modelo antigo)................................................................... 95
Tabela 38: Pedido autenticação (modelo novo) ..................................................................... 96
Tabela 39: Balanceamento dos pedidos RADIUS.................................................................... 96
Tabela 40: Estrutura da configuração Ansible para o RADIUS account ................................ 100
Tabela 41: Estrutura da configuração Ansible para o RADIUS Authentication ..................... 100
Tabela 42: Informação de início sessão accounting RADIUS ................................................ 107
Tabela 43: Informação de fim sessão accounting RADIUS ................................................... 108
Tabela 44: Início accounting RADIUS formato JSON............................................................. 108
Tabela 45: Fim accounting RADIUS formato JSON ............................................................... 109
Tabela 46: Authentication RADIUS ....................................................................................... 110
Tabela 47: Authentication RADIUS formato JSON ................................................................ 114
Tabela 48: Formato accouting de DHCP ............................................................................... 115
Tabela 49: Script para testar resposta DHCP ........................................................................ 115
Tabela 50: Testes de saturação DHCP yersinia ..................................................................... 116
Tabela 51: Testes de disponibilidade serviço com Linux ...................................................... 123
Tabela 52: Testes de criação acessos NAT Linux .................................................................. 124

xii

1 Introdução
Este trabalho surge de uma necessidade emergente no eduroam e na Universidade de
Coimbra e serve como dissertação de Mestrado em Segurança Informática. Esta tese pretende
apresentar todo o trabalho e estudo para a conceção e implementação de soluções de
autenticação na rede Eduroam da Universidade de Coimbra, que pretende autenticar e
associar um utilizador a um endereço IP público único independente da quantidade de
equipamentos que use no eduroam. Neste capítulo são apresentados o enquadramento, a
motivação para o trabalho desenvolvido e a estrutura do documento. Procede-se também à
identificação dos objetivos.

1.1 Enquadramento
A iniciativa eduroam [1] (EDUcation ROAMing) é um serviço de mobilidade que pretende
disponibilizar na comunidade académica e instituições de investigação aderentes, um acesso
fácil e seguro à internet. Desta forma, os utilizadores que se encontrem em mobilidade,
podem utilizar de forma segura a rede para acesso à internet disponibilizada nas várias
instituições sem necessidade de credenciais e detalhes de login locais. O serviço eduroam é
uma colaboração em larga escala entre centenas de instituições, a maioria das quais possui e
opera a infraestrutura do serviço, conforme será referido e detalhado neste documento.
A interligação entre as várias organizações foi um desafio. Um desafio ultrapassado com base
em requisitos técnicos bem definidos, e em políticas e regras impostas aos participantes. O
próximo passo para o eduroam é expandir-se ainda mais para lugares públicos, para fornecer
uma plataforma móvel cada vez maior para seus utilizadores.
A GÉANT entidade gestora da principal rede de dados Europeia para as organizações
educacionais e de investigação, através de ligações na ordem dos Gbps direcionada para
pesquisa e educação, é a entidade reguladora e responsável pela eduroam. Atualmente a
GÉANT pretende ir além das fronteiras académicas e de investigação convidando iniciativas
de Wi-Fi públicas, comerciais e municipais para oferecer o serviço.
Atualmente o eduroam pode ser encontrado em aeroportos, centros urbanos e outros
espaços públicos em toda a Europa nomeadamente na Suíça, Noruega, Luxemburgo, Países
Baixos e Suécia.
O “Case study eduroam – eduroam Byonde the campus” [11] refere que a SWITCH, a Rede
Nacional Suíça de Pesquisa e Educação (NREN), levou o serviço eduroam para além de
universidades, escolas e laboratórios de pesquisa. Na Suíça, o Eduroam pode ser usado no
hospital universitário de Berna, em bibliotecas (Zentralbibliothek, Zurique; Pädagogisches
Zentrum, Basel-Stadt / Bibliothek) e, por último, mas não menos importante, no aeroporto de
Genebra.
Ainda no mesmo documento, David Foster, vice-chefe do departamento de TI do CERN,
destaca a importância do eduroam - “Collaboration is fundamental to global research and
CERN is a first class example of global science collaboration. It is important then that the tools
and infrastructure that facilitate global collaboration are developed and deployed. This is why
CERN supports the ability for researchers to be connected wherever they are, and eduroam is
key to getting connectivity, anywhere, anytime, in a trusted and easy manner. The installation
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of eduroam at Geneva airport is a great service for the many researchers and students that
travel to and from CERN and extends the reach of eduroam in Switzerland.”
A Universidade de Coimbra, como membro, assegura o cumprimento de todos os requisitos
impostos pela entidade reguladora, que em Portugal é a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), tanto no apoio e definição técnica, como em termos de definição de regras
e políticas de utilização. Entre outros aspetos, esse cumprimento implica a rastreabilidade de
todas as comunicações efetuadas, de acordo com a legislação em vigor, por forma a dar
resposta a eventuais pedidos vindo de autoridades judiciárias.
Para tal, neste momento, a solução utilizada quer na Universidade de Coimbra quer na
generalidade das instituições, assenta na utilização de endereços IP públicos (endereço
globalmente roteáveis) e na manutenção de registos por equipamento.
Com o crescimento do número de utilizadores/dispositivos ligados à rede eduroam, esta
solução começa a apresentar algumas fragilidades, sendo o número de endereços IP públicos
limitado, tornando-se por vezes insuficiente para as necessidades, o que acarreta
indisponibilidade temporária do serviço para alguns utilizadores.
O sucesso do projeto eduroam tem vindo a potenciar o aumento, ao longo dos anos, do
número de participantes e de pontos disponíveis, tanto em instituições de ensino e
investigação como em locais públicos.
No entanto, este crescimento tem vindo a apresentar também alguns problemas,
nomeadamente técnicos que têm de ser resolvidos, que passarão a ser descritos nos capítulos
que se seguem.

1.2 Motivação
Este trabalho enquadra-se numa necessidade emergente da Universidade de Coimbra no que
diz respeito ao serviço de rede sem fios (WIFI) eduroam e ao seu crescimento.
Ainda no mesmo documento[11], apresenta e refere as Universidades suecas administrarem
no Eduroam com mais de 100.000 dispositivos únicos autenticados por mês, num universo de
aproximadamente 500.000 indivíduos que estão ativos no ensino superior na Suécia. O caso
de estudo identifica que - “What is in the pipeline when it comes to eduroam? The target is
threefold: Increasing awareness about eduroam amongst students, looking into monitoring of
the service and setting up automatic testing. “Two very exiting things ahead are firstly, an
agreement with the Swedish school federation in order to provide eduroam in all elementary
schools, says Maria Häll, in charge of SUNET. “And secondly, we need to make a new eduroam
procurement, within a couple of years from now.”
Sendo a investigação e monitorização do serviço que esta dissertação pretende dar um
contributo. Todas as instituições e organizações apresentam as mesmas necessidades,
nomeadamente quanto à facilidade de disponibilização do serviço e o cumprimento de todos
os requisitos técnicos. Existe ainda uma quantidade de obrigações e necessidade legais de que
devem ser cumpridas. Os termos de utilização (Terms of Service, TOS) [2], definem as regras
de segurança e políticas de utilização obrigatórias e são um requisito importante nas
organizações que aderiram ao projeto global.
O eduroam é uma rede aberta a toda a comunidade académica, estando instalada em diversos
locais da Universidade de Coimbra, proporcionando o acesso a todos os seus utilizadores.
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Para identificar e quantificar o problema em mãos temos de identificar as políticas, regras e
necessidades técnicas. Isto entre as várias obrigações, políticas e definições tecnológicas [3].
A definição destes requisitos visa garantir uma melhor segurança, auditoria, não repúdio do
serviço e funcionamento técnico entre instituições e assegurar o apoiar da sua
implementação. Por exemplo, a Universidade de Coimbra tem de dar resposta a vários
pedidos judiciais sobre utilizadores na rede eduroam, o mesmo acontece nas outras
instituições, nesses casos estes requisitos cumpridos ajudam a dar resposta a estes casos.
Estes tipos de pedidos solicitam, na sua generalidade, o IP de origem a data e hora referentes
à queixa em causa, cumprir com os requisitos significa conseguir dar resposta a estas e outras
necessidades legais e técnicas.
Outra obrigação legal mais recente, está relacionada com o incontornável Regulamento Geral
de Proteção de Dados Pessoais (RGPD). Os requisitos e políticas já existentes visavam já muitas
das necessidades e requisitos impostos posteriormente pelo RGPD, indo ao encontro das
necessidades de segurança no acesso e na identificação do equipamento/utilizador que fez
uso da rede. Outra obrigatoriedade imposta é a anonimização dos dados disponibilizados a
terceiros, dando garantias de confidencialidade para quem visualiza os dados e estatísticas.
Como será apresentado, o requisito técnico, em conjunto com as obrigações legais, leva a que
na Universidade de Coimbra se esteja a utilizar endereçamento IP público em todo o eduroam.
Infelizmente, a quantidade de endereços IP públicos à disposição da Universidade de Coimbra
é limitada. Por outro lado, verificando-se que atualmente existem na Universidade de Coimbra
mais equipamentos a solicitar acesso à rede eduroam do que endereços IP disponíveis, tornase evidente o problema na garantia de acesso de todos os equipamentos à rede.
Um utilizador ligado ao eduroam tem de ser capaz por exemplo, de estabelecer um túnel
Virtual Private Network (VPN) entre a instituição visitada e um concentrador de tuneis VPN na
instituição de origem. Um dos pontos fulcrais do qual depende o estabelecimento deste túnel
é o endereçamento IP que, para alguns concentradores de VPN tem de ser público. Este é um
exemplo, aliás compreensível, da necessidade de atribuir endereços IPs públicos a utilizadores
em Roaming que é imposto por requisitos técnicos e pelas políticas de utilização.
A utilização de endereços IP públicos implica o reforço de alguns cuidados por parte dos
utilizadores (aplicação de firewall na própria máquina por ex.) e no firewall aplicar nessa rede,
mas também diminui a carga administrativa de efetuar logging de tradução de endereços para
acessos ao exterior para um tracking eficiente de possíveis abusos.
Fica ao critério de cada instituição a atribuição ou não de endereços IP públicos aos seus
utilizadores locais autenticados. Uma alternativa técnica que visa a resolução da limitação do
endereçamento IP público é a utilização de endereçamento IP privado com recurso ao
Network Address Translation (NAT) definido no Internet Engineering Task Force (IETF) RFC
3022 [8]. Note-se que esta técnica poderá ser aplicada desde que sejam cumpridos os
requisitos impostos pelas políticas da rede. O recurso ao NAT, definido no IETF RFC2663 [5],
acarreta vários problemas e desafios. No entanto a sua utilização confere uma melhor
proteção dos utilizadores dentro da rede, resultado da sua arquitetura de funcionamento.
Os potenciais utilizadores da rede são variados, sendo que, inevitavelmente, alguns deles
poderão utilizar a rede para fins menos próprios e maliciosos. De facto, um considerável
número de utilizadores não tem conhecimento das melhores práticas de utilização e do bom
senso informático, estando sujeitos a vários esquemas e software malicioso, com
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potencialidade de poder vir a infetar e propagar o problema a outros equipamentos. A
deteção destes problemas implica uma resposta, que pode passar pela identificação dos
equipamentos infetados, correção de más práticas que lhes deram origem ou, ainda, em
alguns casos, a queixas judiciais.
Todos estes aspetos levam a uma questão importante, nomeadamente a questão da
confiabilidade de um sistema que tem de dar resposta a vários requisitos e solicitações, sendo
assim recomendado a atribuição de endereços IP públicos aos utilizadores no eduroam.
Quando avaliamos essa solução verificamos que existe um problema de escala, escala no
número de utilizadores e dos seus equipamentos. Quando a implementação for feita em
ambiente pequenos, as limitações de falta de IPs como do NAT poderão não existir.
Existem Universidades Portuguesas que têm poucos utilizadores de eduroam que facilmente
conseguem enquadrar esse número em soluções com recurso ao IP Público ou a NAT com
registos de acessos, tornando-se uma opção viável devido à reduzida quantidade de logs
gerados. Como exemplo temos os casos da Universidade de Viana do Castelo e do Politécnico
de Tomar que são instituições mais pequenas e com menor número de utilizadores e
equipamentos na rede. Estas mesmas soluções são facilmente implementadas por operadores
como hotéis, hospitais e aeroportos, em que a quantidade de acessos e utilização da rede será
reduzido.
Outras instituições estão a optar por uma solução híbrida, isto é, utilização de endereço IP
público para os utilizadores em roaming e endereçamento IP privado com recurso ao NAT
para utilizadores locais. Esta solução capacita o sistema em dar resposta direta às
necessidades impostas, relativamente ao registo e atribuição de utilizador endereço IP
público, e também reduz a necessidade de recursos para os registos de acessos desses
utilizadores, situação que não aconteceria com o NAT. Mas por outro lado, os utilizadores
locais, que são a maioria dos utilizadores de cada instituição, estão com endereço IP privado
e recurso ao NAT para acesso à internet, o que ainda assim faz com que o sistema tenha de
lidar com todas as limitações e implicações do NAT.
Estes constrangimentos técnicos e não técnicos têm levado a que a Universidade de Coimbra
opte pela atribuição de endereços IP públicos no acesso ao eduroam, mesmo com os
constrangimentos que tal utilização possa vir a levantar. A não utilização do NAT e as suas
limitações foram ponderadas, assim como a disponibilidade de serviço versus a resiliência e
capacidade de dar resposta as solicitações legais e auditorias de acessos. Com base nestas
observações, necessidades e requisitos serão definidos os objetivos deste projeto.

1.3 Objetivos do trabalho
O estudo visa identificar as necessidades e requisitos para a resolução do problema de falta
de IP e indisponibilidade do serviço. Deve também, garantir as exigências técnicas assim como
as obrigações políticas impostas pelo consorcio.
Na Universidade de Coimbra o serviço responsável pela instalação e manutenção de redes e
sistemas informáticos de apoio às diferentes áreas de gestão da organização é o Serviço de
Gestão de Sistemas e Infraestruturas de Informação e Comunicação (SGSIIC), assegurando a
gestão e o funcionamento dos equipamentos informáticos e respetivas redes de
comunicações.
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Neste contexto, foi feito um levantamento das possíveis soluções para o problema da
limitação de endereços IP públicos, tendo, também, sido contatada a FCT a este respeito. Este
contato veio a desencadear contatos subsequentes com outras instituições académicas com
eduroam, sem que fosse encontrada qualquer instituição com uma solução capaz de dar
resposta ao problema sentido igualmente pelas mesmas. Este desafio serviu de mote à criação
deste projeto na Universidade de Coimbra, despertando já a atenção da FCT, tendo esta
manifestado interesse na utilização de uma eventual solução a ser desenvolvida na
Universidade de Coimbra.
A solução a explorar neste projeto assentará, no estudo, no desenvolvimento de uma solução
interna e respetivos testes para resolver o problema.
A solução proposta terá em contas os seguintes aspetos:
1. Elaboração de requisitos técnicos e funcionais que deverão cumprir com o
especificado no ponto “Políticas de utilização de obrigações do eduroam”;
2. Utilização de endereçamento privado no eduroam para os equipamentos;
3. Mapeamento da autenticação para o IP de NAT;
4. Utilização de endereçamento IETF RFC 1918 [12] para tráfego interno à Universidade
de Coimbra;
5. Avaliação da possibilidade de otimização de endereços públicos transversal a toda a
Universidade de Coimbra;
6. Avaliação de soluções para situações de falta de endereços IP públicos;
7. Criação de framework que permita a gestão do mapeamento entre endereços públicos
e privados e respetivo accounting.
O objetivo do estágio compreendeu a concretização de algumas metas fundamentais para a
resolução do problema existente na rede eduroam. Teve como objetivo principal a resolução
do problema existente, no que se refere à falta de endereçamento IP público a atribuir aos
equipamentos na rede eduroam, causando assim indisponibilidade de serviço. A rede
eduroam é distribuída por todo o campus da Universidade de Coimbra, via WIFI ou em alguns
locais específicos por rede por cabo.
Este trabalho é importante para a instituição, pois permite melhorar e garantir o bom
funcionamento da rede eduroam, fazendo cumprir com as necessidades e exigências já
descritas.
A melhoria da arquitetura usada na Universidade de Coimbra será uma mais-valia reconhecida
considerando as limitações existentes. A motivação e interesse tendem fazer cumprir com os
seguintes pontos:
•

Melhoria da infraestrutura de RADIUS;

•

Melhoria na infraestrutura de rede de comunicação;

•

Resolução do problema da disponibilidade de acesso à rede eduroam;

•

Possibilidade de desenvolvimento do projeto em ambiente real, numa rede
académica metropolitana de grande dimensão, com elevado nível de tráfego;

•

Possibilidade de partilhar experiências com outras instituições de ensino superior;
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•

Identificação clara das falhas e vulnerabilidades da arquitetura existente;

•

A avaliação dos componentes da arquitetura constitui um contributo relevante
para o projeto a desenvolver;

Os objetivos visam melhorar o sistema e arquitetura do eduroam na Universidade de Coimbra,
assim como acautelar o crescimento para os próximos 5 anos do número de equipamentos na
rede. O estudo sobre utilização e o crescimento ao longo dos anos será o ponto de partida
para a perspetiva de crescimento.

1.4 Estrutura do documento
O documento está estruturado em vários capítulos com a seguinte estrutura:
•

Capítulo 1 - Introdução:
o Enquadramento: Apresentação genérica do contexto do projeto;
o Motivação: Identificação do problema existente;
o Objetivos do trabalho: Identificação e apresentação do problema;

•

Capítulo 2 - Estado de arte:
o Eduroam: É detalhado o ambiente geral, quais as necessidades técnicas e
políticas. Explicada a arquitetura existente e soluções usadas;
o Análise critica: Descrever possíveis soluções para o problema. Descrição da
solução e como esta pode resolver o problema;

•

Capítulo 3 - Proposta de arquitetura:
o Requisitos: São apresentados os requisitos necessários à implementação, o
planeamento para implementação dos mesmo;
o Arquitetura global da proposta: Descrita a arquitetura escolhida e diagrama;
o Especificação: Explicação detalhada da arquitetura e cada módulo e
reformulações;

•

Capítulo 4 – Solução baseada em Check Point:
o Reformulação da arquitetura de RADIUS: Detalhe da implementação da nova
arquitetura de RADIUS;
o Reformulação da rede: Detalhe da implementação efetuada na rede da UC;
o Implementação da solução: Detalhe da implementação e os componentes;
o Testes e avaliação: Detalhe da arquitetura proposta e validação dos vários
testes à solução e apresentação da avaliação da solução;

•

Capítulo 5 – Solução baseada em Linux:
o Detalhe da arquitetura: Detalhe e definição da baseada em Linux e os seus
componentes
o Definição do POC: Detalhe do POC e dos objetivos que se pretende alcançar.
o Implementação da solução: Detalhe da implementação e os componentes.
o Testes e avaliação: Detalhe da arquitetura proposta e validação dos vários
testes à solução e apresentação da avaliação da solução.
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•

Capítulo 6 - Conclusão: Neste capítulo são apresentadas as conclusões do projeto, as
dificuldades encontradas e os desafios ultrapassados.
o Contribuições: Detalhe do projeto e arquitetura, o que foi superado e não foi
superado e viabilidade do projeto.
o Análise crítica: Detalhe do trabalho futuro com base nas avaliações feitas.

Para alcançar os objetivos foi seguido um planeamento que se encontra descrito no anexo A.

7

2 Estado de Arte
Neste capítulo será apresentado o estado de arte das soluções existentes à data para a escolha
da solução a implementar, assim como, alguns conceitos da solução. Será apresentado o
estudo do estado atual do eduroam e da sua utilização na Universidade de Coimbra. Pretendese que o estudo possa ajudar ser um apoio na escolha da possível solução a implementar e
desta forma resolver o problema da solução atual, a falta de endereçamento IP público.

2.1 Eduroam
A iniciativa eduroam [1] [15] (EDUcation ROAMing) nasceu em 2002, inicialmente com apenas
seis países entre eles Portugal, com o objetivo de disponibilizar à comunidade académica um
serviço seguro de mobilidade entre as respetivas instituições. O teste inicial foi realizado entre
cinco instituições localizadas na Holanda, Finlândia, Portugal, Croácia e Reino Unido. Mais
tarde, outras organizações nacionais de redes de pesquisa e educação na Europa adotaram a
mesma ideia e gradualmente começaram a ingressar na infraestrutura, denominada eduroam.
Em Portugal a entidade responsável pelo seu lançamento foi a ex-UMIC, Agência para a
Sociedade do Conhecimento, sobre a responsabilidade técnica da Fundação para a
Computação Científica Nacional (FCCN).
A entidade com a função de definir regras de utilização e a tecnologia a usar no ambiente
eduroam é o Global eduroam Governance Committee (GeGC). A organização GÉANT,
coordena e apoia o GeGC. Define padrões técnicos e organizacionais para o serviço e autoriza
os operadores de roaming (ROs) em conformidade com o fornecimento do eduroam em todo
o mundo. Atualmente, fazem parte da rede eduroam mais de 100 países, entre eles Portugal,
dos cinco continentes. A figura 1 (imagem retirada do www.eduroam.org [1]) mostra um
mapa global onde se pode ver a lista de países que pertencem à eduroam (azul os países
participantes).

Figura 1: Países participantes no projeto eduroam [14]

A coordenação nacional e internacional dessa infraestrutura é realizada pelos ROs de cada
país, e por uma equipa central que opera e regula a utilização do eduroam, sendo esta equipa
financiada pelo projeto GÉANT. Em Portugal, a entidade responsável pela gestão, operação e
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monitorização da rede eduroam é a FCCN que faz parte da Rede Ciência Tecnologia e
Sociedade (RCTS). A RCTS é a rede nacional de investigação e ensino, também designada
internacionalmente por National Research and Education Network (NREN). Em Portugal
existem atualmente 61 instituições participantes na rede eduroam, sendo que a Universidade
de Coimbra (UC) é uma delas.
Para fazer parte do consórcio, cada um dos membros tem de aceitar e cumprir a declaração
de conformidade, e para além disso têm de cumprir com uma arquitetura e com vários
requisitos tecnológicos, sendo eles:
•

Acesso à rede baseado na autenticação 802.1x;

•

Disponibilizar acesso à rede eduroam através da cifra WPA2;

•

Gerar e registar informação de accounting, detalhe da informação na tabela 1;

•

Transmitir informação de accounting dos utilizadores em mobilidade para os
respetivos Fornecedores de Identidade;

•

Gerar e registar a seguinte informação de autenticação:
o A data e hora em que o pedido foi recebido;
o O identificador do pedido;
o O resultado do pedido de autenticação (aceite ou rejeitado);
o A razão pela qual o pedido foi rejeitado, se aplicável;

•

Gerar e registar os seguintes registos relacionados com o serviço de DHCP:
o A data e hora da atribuição do endereço IP via DHCP;
o O endereço MAC do cliente;
o O endereço IP atribuído ao cliente.

•

A política de retenção tem um período não inferior a seis meses de:
o Registos de autenticação;
o Accounting;
o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

•

Garantir a atribuição de um endereço IP público a cada utilizador em mobilidade.
Sempre que os Fornecedores de Serviço não sejam capazes de disponibilizar os
serviços sem o recurso à atribuição de endereçamento IP público, este requisito pode
ser revisto.

Existe também uma definição para a informação relevante e necessária para o accounting,
essa pode ser consultada na Tabela 1, devendo ser guardada para todos os acessos ao
eduroam.
Tabela 1: Informação de accounting

User-Name
NAS-Port
NAS-IP-Address
Framed-IP-Address

Acct-Input-Packets
Acct-Output-Packets
Acct-Terminate-Cause
Acct-Session-Time
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NAS-Identifier
Acct-Authentic
Acct-Status-Type
Acct-Input-Octets
Acct-Output-Octets

Acct-Delay-Time
Calling-Station-Id
Called-Station-Id
Timestamp
Status-Type

Para demonstrar a viabilidade do projeto e da infraestrutura baseada em RADIUS com a
tecnologia padrão 802.1X, foi realizado um teste inicial para provar a viabilidade da solução
com sucesso. Sendo atualmente a tecnologia por detrás baseada na norma IEEE 802.1X e
numa hierarquia de servidores proxy RADIUS. A arquitetura e tecnologia escolhida tem como
objetivo garantir a segurança dos utilizadores e permitir que os pedidos de authentication
sejam transportados para instituição de origem. E a autorização é enviada até à origem do
pedido, dando dessa forma acesso à rede da instituição externa. A arquitetura do eduroam
para roaming está definida no IETF RFC7593 [4], de forma detalhada. Passo a detalhar o
cenário atual da arquitetura.
Na Europa a arquitetura é baseada numa confederação, no entanto, apesar de se chamar
confederação europeia, alguns dos membros que não são membros da confederação
Europeia, como é o caso do Japão, da Austrália, entre outros.
Arquitetura da infraestrutura [3] é composta por uma hierarquia de servidores proxy RADIUS:
•

Top-level RADIUS Server (TLRS)

•

Federation level RADIUS Server (FLRS)

•

Home and Remote Institutional RADIUS

•

Network access elements

A arquitetura pode-se ver na Figura 2, verificando-se que o servidor responsável Top-level
RADIUS Server, é responsável por interligar os vários membros da confederação. No nível
abaixo desse servidor estão os servidores nacionais de cada país membro, designado por
Federation Level RADIUS Server. Este servidor é gerido e mantido pela entidade responsável
pelo roaming nacional (national roaming operators (NROs)), normalmente as NRENs de cada
país. Em Portugal é pela FCCN que tem a gestão da RCTS, e consequentemente a
responsabilidade de gerir o eduroam.
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Figura 2: Arquitetura Proxy RADIUS eduroam [3]

Cada instituição pertencente ao consórcio tem à sua responsabilidade um serviço RADIUS para
autenticar, autorizar e auditar (também designado como AAA (Authentication, Authorization
and Accounting)), todos pedidos dos seus utilizadores, sendo estes considerados na
arquitetura do eduroam como, Home and Remote Institutional RADIUS. Este servidor pode
também ser proxy dentro da própria organização, em caso de haver subdomínios com
responsabilidades de autenticação. No caso de utilizadores de outras instituições, utilizadores
em roaming, os pedidos de autenticação devem ser encaminhados para o proxy FLRS, este
deve encaminhar e fazer o caminho até ao RADIUS da instituição responsável por validar as
credenciais do utilizador. Desta forma, a responsabilidade de autenticar na rede eduroam as
credenciais dos utilizadores, fica do lado dos RADIUS da instituição de origem dos utilizadores.
A arquitetura define ainda que os equipamentos que ligam os terminais à rede para acesso à
internet não podem ser dependentes de tecnologias, pode ser tanto WIFI com Access Points
(APs) quer com rede por cabo, switchs para acesso WIRED. Os equipamentos têm de ser
capazes de utilizar 802.1X e capazes de comunicar com o servidor RADIUS da instituição para
autenticação, autorização no acesso à rede e auditoria. Estes equipamentos na arquitetura
são designados por Authenticator.
Os endpoints (computadores, telefones, equipamentos finais para ligar à rede) têm de ter
capacidade de ligar à infraestrutura 802.1X usando Extensible Authentication Protocol (EAP)
definido no IETF RFC 3748[13], quer seja com software já integrado no sistema operativo ou,
com software que capacite o sistema de usar EAP. Este software na arquitetura é designado
por Supplicants.
Se olharmos para o cenário, em que um utilizador de uma instituição de outro país venha à
Universidade de Coimbra, desta forma fazermos recurso de todos os proxies RADIUS da
arquitetura. Em caso de utilizadores em roaming os pedidos de autenticação devem então ser
encaminhados para o proxy FLRS, que no caso da Universidade de Coimbra é a FCCN.
Os servidores RADIUS FLRS da FCCN são responsáveis por fazer o transporte dos pedidos entre
as instituições participantes, ou reencaminha para o próximo servidor da cadeia de confiança
que é responsável por dar resposta. No exemplo, o FLRS nacional deve encaminhar para o
TLRS o pedido e este tem a responsabilidade de encaminhar para o FLRS responsável, que por
sua vez irá reencaminhar para o servidor proxy RADIUS responsável pela autenticação do
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utilizador. Sendo a resposta ao pedido devolvido pelo mesmo caminho. Uma vez que a
resposta chega aos servidores RADIUS da Universidade de Coimbra estes validam a
autenticação, procedendo depois a autorização e auditoria do acesso.
O caminho dos pedidos de autenticação, é baseado na confiança e autorização dos vários
domínios e servidores. Os vários proxies FLRS são responsáveis por validar os pedidos que
recebem. Estes devem validar se o domínio do pedido de autenticação, faz parte da sua lista
de proxies conhecidos, caso não se verifique deverão descartar o pedido. Os RADIUS das
instituições não têm conhecimento dos domínios que fazem parte da confederação, pelo que
não tem como validar, essa validação está nos FLRS e no TLRS.
O RADIUS responsável pela autenticação deve depois devolver o resultado da autenticação no
sentido inverso, até chegar ao RADIUS que fez o pedido. Esta arquitetura define uma
autorização em todo o caminho, pois cada proxy sabe exatamente quais os servidores
autorizados a fazer pedidos ou encaminhar pedidos garantido a integridade e não repudio nos
dados.
Desta forma a instituição que recebe o utilizador dará acesso à rede de forma segura. A
instituição de origem é que é responsável por autorizar os seus utilizadores, a origem apenas
recebe o estado da autorização, dando ou não, acesso à rede eduroam do utilizador em
roaming.

2.2 Realidade eduroam em Portugal fora da UC
Outras instituições de ensino e investigação têm também os mesmos requisitos e necessidade,
algumas mantêm também arquiteturas e soluções semelhantes à usada na Universidade de
Coimbra, como o recurso a endereçamento IP público para o eduroam. Algumas dessas
instituições sentem as mesmas dificuldades, já outras, pelo número de utilizadores, não têm
requisitos nem necessidade de uma quantidade elevada de endereçamento IP público para os
mesmos.
Algumas instituições que partilham o mesmo problema e dificuldade, começam a adotar
soluções híbridas, ou seja, com endereçamento RFF1918 e o recurso ao NAT para os
utilizadores locais, tendo vindo abandonar o endereçamento IP público para resolver o
problema. Nesses casos, estão condicionadas a optar por soluções de grandes fabricantes
(como a Check Point, Palo Alto, etc) com elevado custo de manutenção e suporte. estas
soluções têm custos elevados, quer na compra quer na manutenção e suporte.
Já outras optam por soluções Open Source, soluções menos dispendiosas, com menor custo
de aquisição e suporte, mas com maior necessidade de conhecimento técnico em “casa”, sem
custos para software ou hardware específico. Nestes casos, apesar da diminuição de custos,
estas soluções apresentam uma arquitetura muito pesada (quantidade de servidores, para
armazenamento, para escalabilidade do serviço) para terem capacidade para dar reposta aos
requisitos e aos problemas de utilização de endereços IP privados com o recurso ao NAT.
Ambas as soluções têm de ter a capacidade de identificar os acessos e associar cada acesso a
um utilizador, fazendo recurso de todos os registos dos vários sistemas que compõem o
eduroam, RADIUS, DHCP e dos registos dos acessos que são feitos para o exterior.
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2.3 Eduroam na UC
A arquitetura do serviço do eduroam na Universidade de Coimbra compreende vários
componentes, nomeadamente:
•
•
•
•
•

Equipamentos de rede com capacidade de implementar 802.1x com EAP;
o Switchs;
o APs;
Servidores Linux para disponibilizar DHCP;
DHCP com capacidade gerar registos de accountig RADIUS;
Equipamento com capacidade de rotear as redes (gateway das redes publicas usadas);
Servidor RADIUS.

A arquitetura geral na Universidade de Coimbra e o acesso à FCCN é apresentada na Figura 3.

Figura 3: Arquitetura do serviço RADIUS na Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra tem implementado um sistema de RADIUS baseado no software
Radiator [9]. A escolha por este software surge na sequência de uma recomendação da FCCN
na altura da implementação inicial. Desde então, tem sido mantido sem alterações devido à
sua capacidade de resposta ao longo dos anos. Disponibiliza um serviço de RADIUS capaz de
dar resposta ao que é tecnologicamente exigido, tanto para pedidos internos como externos,
e garantir as necessidades de autentication, authorization e accounting (AAA). Tem
capacidade de proxy de RADIUS, capaz de reencaminhar respostas de pedidos de autenticação
com especificidade tanto em equipamentos como em domínios de autenticação. Desta forma
os utilizadores em roaming podem usar a rede pois os pedidos de autenticação são
encaminhados para os servidores RADIUS externos para pedidos de autenticação.
O serviço de RADIUS é centralizado, existindo apenas um servidor responsável por autenticar,
autorizar e auditar, serve também de proxy para os vários pedidos externos e internos para o
exterior a que é solicitado. Existem na Universidade de Coimbra 4 unidades orgânicas que têm
sistemas de autenticação locais. Nesses casos o servidor de RADIUS serve de proxy para
encaminhar os pedidos para os servidores responsáveis, tratando estes da autenticação,
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ficando apenas com o ónus de encaminhar a resposta desses tipos de pedido, e fazer a
autorização e auditoria do acesso. Pode-se ver na figura 4 a arquitetura interna do serviço de
RADIUS e a ligação entre os vários servidores proxy RADIUS internos à instituição.

Figura 4: Diagrama servidores proxy RADIUS na Universidade de Coimbra

Para DHCP é usado um sistema Linux com DHCP com capacidade de accountig. Sempre que é
atribuído um endereço IP público a um equipamento existe uma ferramenta desenvolvida na
Universidade de Coimbra que envia o accounting para o RADIUS.
A Universidade de Coimbra usa endereçamento IP público na sua rede eduroam, dessa forma
cumpre com os vários requisitos de auditoria exigidos nos requisitos e políticas impostas para
utilização do serviço. Recorrendo a endereçamento IP público tem ainda a capacidade de
registos de acessos a larga escala. Com esta solução apenas será necessário guardar os
pedidos de acesso, equipamento, credencial e IP que é atribuído ao equipamento, facilitando
a auditoria e requisitos necessários para garantir o armazenamento dos dados.
É preciso ter em conta que Universidade de Coimbra está geograficamente dispersa por 5
polos principais, polo 1, polo 2, polo 3, polo da Economia e polo de Santa Clara. Devido à
dispersão geográfica dos polos dentro da cidade de Coimbra, existe a necessidade de colocar
de serviços locais em cada um dos polos, permitindo disponibilizar a rede eduroam, existindo
assim 5 ambientes díspares, com endereçamento IP público dedicado a cada local. Na Figura
5 é possível ter uma perceção clara da dispersão dos vários polos dispersos pela cidade de
Coimbra.
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Figura 5: Distribuição dos polos UC pela cidade de Coimbra

Na arquitetura eduroam da Universidade de Coimbra cada polo é constituído por um servidor
DHCP com accounting, um Router como gateway para as redes eduroam e equipamentos WIFI
para difundir a rede e AAA com base no RADIUS central os acessos. A arquitetura encontra-se
representada na figura 6.

Figura 6: Arquitetura WIFI usada no eduroam por polo

Cada polo tem atribuído uma quantidade limitada de endereços IP públicos para utilização.
Dentro da disponibilidade do endereçamento público atribuído ao eduroam, é atribuído a
cada polo um conjunto de endereços IP públicos (classe C) para uso, sendo que essa
quantidade de endereços IP varia de polo para polo. A quantidade de endereços IP disponíveis
está relacionada com a quantidade de utilizadores esperados na rede, em cada polo a
utilização é diferente, podendo-se verificar essa mesma distribuição na Tabela 2. Vejamos por
exemplo, o polo 1 tem mais endereços IP públicos disponíveis que o polo 3. Atualmente o polo
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3 tem 6 classes C e o polo 1 tem 24 classes C de endereços IP públicos para uso na rede
eduroam, isto reflete a proporção de equipamentos entre polos.
Tabela 2: Quantidade de endereços IP públicos por Polo

Localização

Endereçamento

Quantidade de IPs úteis

Polo 1

24 classes C

6090

Polo 2

12 classes C

3040

Polo 3

6 classes C

1530

Polo Economia

4 classes C

1018

Em cada um dos polos, a pool de endereços IPs públicos associados tem alguns reservados.
São reservados para eventual necessidade do serviço, por esse motivo a quantidade de
endereços IPs públicos disponíveis não estão todos dados como úteis.
A Universidade de Coimbra conta com uma infraestrutura eduroam geograficamente dispersa
e com mais de 600 pontos de acesso. O acesso à rede é feito através do serviço RADIUS que
garante o AAA. Todos os equipamentos que se ligam com sucesso ficam com endereço IP
público, e sem qualquer restrição de acesso. O servidor RADIUS é também responsável por
fazer proxy de autenticação para outros locais, quer internos à UC ou instituições externas.

2.4 Visão global sobre o NAT
O sistema de endereçamento protocolo IP versão 4 (IPv4) definido no IETF RFC 719 [16] usa
um espaço de endereçamento de 32 bits. O espaço de endereço de 32 bits permite
4.294.967.296 endereços IPv4, mas inicialmente houve um problema não previsto, o
crescimento, e a forma como os endereços são atribuídos. Em 1993 foi definido o standard
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) definido no IETF RFC 4632 [25] e IETF RFC 1520 [26],
que consegue diminuir significativamente a utilização dos endereços IPv4 através da definição
de um esquema menor de endereços de routing. Com o CIDR o espaço de endereçamento
classificado em classes sofreu alterações, as classes utilizáveis são A, B e C. Este standard
permite segmentar as classes e partir as várias subclasses, tornando possível segmentar uma
classe B, C em partes mais pequenas e ajustáveis às necessidades.
Na notação pré-CIDR, o primeiro bloco era uma única rede de classe A, o segundo bloco era
um conjunto de 16 redes de classe B contíguos e o terceiro bloco era um conjunto de 256
redes de classes C contíguos, não havendo a possibilidade de “partir” essas classes. Esta
notação desperdiçava um conjunto enorme de IPs, pois se apenas fossem necessários 20
endereços IP não havia como dar um valor próximo, tinha de se atribuir uma classe C
completa, ou seja, imaginando que precisamos de 270 IPs teríamos de dar uma classe B, tendo
uma classe B 65,535 IPs o desperdício seria enorme.
Mais servidores, computadores de trabalho e dispositivos conectados à internet demandam
a necessidade de endereços IP púbico, as estatísticas atuais provam que o espaço de
endereços IPv4 públicos é escasso e até já se esgotaram na teoria [17][18][19][20].
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Devido à escassez de endereços IPv4, muitas organizações recorreram ao RFC 1918. A tabela
3 mostra os endereços disponíveis. Para isso tiveram de recorrer à implementação do NAT
terem acesso ao exterior. O NAT fornece a solução para que vários dispositivos com endereço
RFC 1918 podem partilhar um único endereço IP público para acesso ao exterior da rede
privada.
Tabela 3: Endereços úteis RFC 1918

Endereçamento
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

CIDR
10/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

O NAT possibilita que apenas um endereço IP público seja usado para representar uma rede
privada completa e os seus um conjunto de equipamentos. Existem ainda outras utilidades
para o NAT, nomeadamente como segmentar rede privadas para segmentos de redes públicas
diferentes.
O recurso ao NAT permite ainda limitar em número, a quantidade de endereços IP públicos
de que uma organização ou empresa necessita, permitindo assim reduzir custos e também
melhorar a segurança das redes privadas, pois os seus equipamentos não ficam expostos à
rede pública. A utilização do NAT vem também aumentar o “tempo de vida” da utilização do
endereçamento IPv4, que sem o NAT já se teria esgotado. Mas o NAT também tem alguns
problemas e limitações.
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2.4.1 Funcionamento do NAT
O NAT [6][7] é o processo que permite que um dispositivo de rede, router ou firewall, que
esteja a funcionar como gateway de uma rede privada, mapeie um endereço IP público
(computador ou grupo de computadores/equipamentos) à rede privada. Garante assim o
acesso da rede privada à rede pública. O NAT é um processo usado em equipamentos de
fronteira (que separam redes), normalmente designa-se uma de “rede interna”
(endereçamento IETF RFC 1918) e outra “rede externa” (rede pública, endereços IP públicos
roteáveis). O NAT funciona ao nível do protocolo IP, fazendo uma associação e substituição
do endereço IP/porta da rede privada de um pacote IP por outro par de endereço IP/porta do
endereço público, recorrendo a uma tabela chamada translation table. A tradução
(translation) ocorre apenas entre interfaces de rede diferentes, interfaces internas para
externas ou vice-versa, nunca entre o mesmo tipo de interface de rede. Uma entrada de
mapeamento de endereço na translation table é usada para traduzir endereços IP internos
em endereços IP públicos, e permitir assim os pacotes de retorno.
Cada entrada na translation table é associado um tempo limite para cada entrada, para
prevenir ligações que por algum motivo não terminem. Este valor de tempo limite é redefinido
sempre que um novo tráfego é recebido para uma entrada. Quando o tempo limite expira, a
entrada é removida da tabela. Isso garante que a tabela seja mantida num tamanho razoável.
Isso facilita a reutilização do endereço IP NAT atribuído aos hosts. A maioria das
implementações de NAT também avalia as ligações TCP (Transmission Control Protocol) [22]
e removê-los da tabela assim que a ligação for fechada. Isso não é possível para o tráfego UDP
(User Datagram Protocol) [23], pois não é orientado para ligações é stateless [24].
Sem este funcionamento seria impossível uma rede privada comunicar com equipamentos
das redes públicas e vice-versa. O NAT é categorizado em dois tipos:
•
•

NAT estático (Static): um endereço privado para um endereço público, numa relação
um-para-um.
NAT dinâmico (Hide NAT): este requer uma pool de endereços IP públicos, fazendo o
mapeamento de um endereço privado para um endereço público da pool. Conforme
a necessidade esse mapeamento pode mudar para outro IP público dentro da pool.
Esta técnica tem várias variantes que não serão tratadas neste documento:
o Load Balancing Translation
o Network Redundancy Translation

Normalmente o NAT estático é usado quando há necessidade de mapear serviços internos,
por exemplo: Hypertext Transfer Protocol (HTTP), ou quando se deseja mapear um endereço
IP privado (servidor) específico a um endereço IP público específico para a disponibilização de
vários serviços. Mapeia para cada endereço IP na rede interna a um endereço IP fixo exclusivo
da rede externa. Quando um pacote IP da rede interna é enviado, o endereço IP de origem do
pacote IP deve ser mapeado para um endereço IP público, ou seja, ocorre um mapeamento
de um endereço IP interno (privado) para um endereço IP externo (público).
Outro exemplo prático é quando o número de endereços IP públicos é insuficiente para
disponibilizar/associar todos os endereços IP internos, dessa forma permite mapear um
serviço/porto para um endereço IP interno específico, e outro serviço/porto no mesmo
endereço IP público para outro endereço IP interno.
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O número de portas disponíveis está definido no Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
[21]. O número de portas vai do 0 ao 65535, sendo que, as portas do 0 ao 1024 são reservadas
para fins e serviços específicos. Para ser possível fazer o mapeamento NAT de um porto do
endereço IP público para um endereço IP interno (serviço interno), ou mapear vários
endereços IP privados para um endereço IP público é necessário recorrer ao Port Address
Translation (PAT). O PAT permite fazer a associação de uma porta de origem exclusiva a cada
sessão/ligação, nesse caso, o PAT recorre além do endereço IP de origem também à porta de
origem exclusiva e para identificar uma sessão/ligação.
Conforme se pode ver na Figura 7, a alteração feita nos pacotes é no endereço de origem,
que é traduzido para o endereço de rede pública do dispositivo de rede compartilhado. O
endereço de destino, porta de origem e porta de destino não são modificados. Para a entrada,
a única alteração nos pacotes é o endereço de destino, o porto não é alterado.

Figura 7: Funcionamento do NAT estático

O router/firewall de NAT altera o endereço de destino do endereço da rede pública para o
endereço que corresponde ao dispositivo de rede interno conforme traduzido estaticamente
na translation table. O endereço de origem, as portas de origem não mudam. Um dispositivo
de rede, como um router ou firewall, ao personificar a identidade do dispositivo de rede
interno, aceita a responsabilidade de rotear os pacotes para o destino verdadeiro.
Por sua vez o NAT dinâmico funciona de forma diferente, pode recorrer a um endereço IP
público ou a uma pool de endereços IP públicos. Não havendo um mapeamento direto entre
endereço IP interno ou porto para um endereço IP público ou porto, o mapeamento é
dinâmico e partilhado, isto é, cada acesso do interior para o exterior da rede, a atribuição do
endereço IP externo é aleatório em casa de utilização de uma pool, ou o mesmo endereço IP
público partilhado para todas as máquinas. O NAT dinâmico que usa apenas o IP público do
router/firewall é também conhecido como:
•
•
•

IP masquerading
Port address translation
Single address NAT

A utilização de pool de endereços IP públicos obriga a que o router tenha um endereço IP
público fora da pool, sendo esse o endereço IP usado para fazer o routing do tráfego da pool
usada para o NAT.
Este tipo de NAT ao contrário do estático faz uso das portas de origem na translation table
para fazer os mapeamentos dos vários acessos. Como um endereço de IP público tem vários
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endereços IP internos (clientes) em simultâneo, este tem de conseguir diferenciar as ligações
e os clientes, para isso recorre também aos portos de origem.
Conforme mostrado na Figura 8, neste caso foi excluído o endereço IP público do router que
faz o routing do tráfego para a internet e que recebe o tráfego da internet para a pool de
endereços IP públicos do NAT.

Figura 8: Funcionamento NAT dinâmico

Um pacote IP originado na rede interna com destino à rede externa (pública), o endereço IP
de origem no pacote IP deve ser traduzido para um endereço IP roteado globalmente, ou seja,
ocorre a tradução de um endereço IP interno para um endereço IP externo (público) e
guardado esse mapeamento na translation table. No processo NAT dinâmico, um pacote IP de
um equipamento interno destinado à rede externa, faz uma associação e combinação de
endereço de IP/porta de origem na tabela e mapeia com IP/porta externo. O endereço IP de
origem é substituído por um endereço global traduzido da translation table ou pool de
endereços NAT e a porta de origem é substituída pela porta da tabela de mapeamento de
porta. Finalmente, o pacote IP é enviado com o endereço IP de origem (público) traduzido e o
número da porta de origem.
Por sua vez os pacotes IP recebidos destinados à rede interna passam por uma tradução
semelhante, mas inverso. O número da porta de destino é pesquisado numa tabela de
mapeamento de porta. Se uma entrada for encontrada, o número da porta de destino será
substituído por um número de porta da tabela de mapeamento e o endereço IP de destino
será substituído por um endereço IP da tabela de tradução. Se uma entrada não for
encontrada, associação endereço IP público/porta, o pacote IP não é para a rede interna
rejeita-o.
Esse tipo de NAT é geralmente usado em situações que apenas se pretende iniciar ligações da
rede interna para a rede externa, normalmente redes de endpoints.
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O NAT é amplamente utilizado na maioria dos dispositivos de rede, como firewall e routers de
fronteira de redes, tanto para limitar o uso de endereços IP públicos como para implementar
políticas de segurança.

2.4.2 Implicações e limitações do NAT
O NAT tornou-se cada vez mais um uso comum na Internet por vários motivos. Permite que
redes com grande quantidade de endereços IP privados, que consiste em endereços IP não
registados (routing nas redes públicas), recorram a um número limitado de endereços IP
registados para ter acesso à internet. Os mapeamentos de endereços de rede também são
usados para evitar a renumeração de endereços, fazendo uma separação da rede privada e
da rede externa, a topologia fora da rede privada pode mudar e não há implicações internas.
Dessa forma, o NAT aumenta a privacidade da rede, pois os endereços atribuídos dos
endpoints internos ficam ocultos do mundo externo, trazendo, portanto, um nível de
segurança suplementar à rede interna. Elimina varrimentos de portas em uso nas redes
internas por terceiros mal-intencionados.
Essas regras, mapeamentos, são utilizados nos dispositivos de rede, firewall ou routers na
fronteira das redes, para implementar também políticas de segurança. Podem por e
simplesmente permitir que serviços sejam disponibilizados mesmo quando o endereço IP
usado no servidor seja privado, e assim atuar como servidores públicos. Esses servidores são
atribuídos mapeamentos a endereços IP públicos no firewall ou router, permitindo que o
público aceda os servidores apenas por meio desse endereço IP/Porto.
Um router ou firewall com recurso ao NAT conserva o número de endereços públicos usados
e permite um controle mais rígido de acesso aos recursos em ambos os lados do router ou
firewall.
No entanto, como o endereço IP público é partilhado, o endereço IP de um host da rede
interna está oculto. Isso pode ser problemático para algumas tecnologias. Existem vários
problemas e desafios, sendo aqui enumerados os mais relevantes:
•

Dificuldade em identificar os acessos ponto-a-ponto, tornando a auditoria dos acessos
mais complexa;

•

Cada endereço IP público pode registar 216 números de acessos ao exterior (número
de portos usáveis para acesso ao exterior); tratando-se de um número elevado, não é,
no entanto, ilimitado;

•

O NAT recorre a uma tabela denominada translation table para guardar informação
necessária para o mapeamento do acesso, nomeadamente, IP privado, porto de
origem, IP destino, e porto de destino;
o Problemas de dimensionamento do ambiente, para ter capacidade e recursos
necessários para a informação da tabela de NAT;
o Penalização do desempenho, já que cada pacote IP é sujeito a uma validação
na tabela de NAT e modificações;

•

Quantidade de logs necessários para garantir que se guardam todos os acessos de cada
equipamento/utilizador:
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o Cada acesso ao exterior obriga ao registo desse acesso numa base de dados ou
ficheiro;
o Importante para o dimensionamento do sistema;
•

Limitação em acessos com origem no exterior da rede de NAT:
o Acessos que tenham que ser iniciados do lado do servidor de destino obrigam
a que se recorra a configuração do sistema para fazer
Source Network Address Translation (SNAT);
o Limita a utilização de alguns protocolos como é o caso do IPSEC
(Internet Protocol Security), podendo ser vista a lista completa na Tabela 4;

•

Problemas com fragmentação de pacotes, já que não oferece suporte à fragmentação
TCP nem Internet Control Message Protocol (ICMP);

•

Aumenta a dificuldade de auditoria (“debbuging”) dos acessos:
o Um IP privado pode usar distintos endereços IP públicos de NAT em diferentes
momentos;
o Dificuldade em identificar rastrear as comunicações efetuadas apenas com a
informação do endereço IP público de NAT;

•

Impacto do NAT no desempenho do equipamento:
o Requere memória da máquina;
o Quanto maior a tabela mais degradação têm
o Requere processamento de CPU;
o Tem de manter estados das ligações TCP, o que requere memória e também
ter disponíveis portos para todas as ligações.

Tabela 4: Lista de protocolos limitados pelo NAT

H.323, CUSeeMe, VDO Live – video teleconferencing applications
Xing – Requires a back channel
Rshell – used to execute command on remote Unix machine – back channel
IRC – Internet Relay Chat – requires a back channel
PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol
SQLNet2 – Oracle Database Networking Services
FTP – Must be RFC-1631 compliant to work
ICMP – sometimes embeds the packed address info in the ICMP message
IPSec – used for many VPNs
IKE – Internet Key Exchange Protocol
ESP – IP Encapsulating Security Payload
No entanto, o dispositivo NAT deve armazenar informações significativas sobre a ligação que
ele traduz, o que os routers “normais” não precisam fazer. Isso ocorre porque apenas um
dispositivo NAT sabe como fazer a ponte entre os dois ou mais esquemas de endereçamento
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diferentes e faz os domínios parecerem contínuos. Além disso, o dispositivo NAT deve manter
as informações de estado de todas as ligações que passam por ele, incluindo, por exemplo,
balanceamento de carga ou informações de redundância de diferentes servidores de rede
implantados em cluster. O armazenamento de informações de tradução de portas e
endereços IP numa translation table leva a uma granularidade mais fina na distribuição de
cargas em vários servidores, mas também faz com que as informações de estado de ligação
aumentem. Cada mapeamento, entrada de registo da translation table, tem necessidade de
consumo de memória do router ou firewall.
O problema de manter as informações de estado é agravado quando os pacotes sofrem
fragmentação. Por vezes, é desejável usar portas TCP ou UDP além dos endereços IP ao
executar os mapeamentos dos endereços de rede. Se um pacote IP sofre fragmentação, as
informações de estado de cada fragmento para todas as ligações precisam ser mantidas pelo
router. O problema é que, assim que um pacote IP é fragmentado, o dispositivo NAT não pode
determinar o número da porta, exceto do primeiro fragmento que contém o cabeçalho TCP.
É por isso que o dispositivo NAT também deve manter informações de estado sobre
fragmentos. Os bytes do cabeçalho associados ao primeiro fragmento devem ser
armazenados durante a sessão.
Toda esta informação tem um grande peso no equipamento e na degradação que tem na
performance. A tese “Impact of Network Address Translation on Router Performance” [27],
detalha a degradação em equipamentos CISCO e apresenta algumas recomendações para
melhorar a performance, contudo, não é possível evitar a degradação no equipamento,
devido ao próprio funcionamento do NAT.
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2.5 Arquiteturas em utilização
Neste capítulo pretende-se apresentar as possíveis arquiteturas em utilização pelas várias
instituições nacionais de ensino. As arquiteturas atuais passam por 2 tipos,
•
•

Endereço IP público para todos os utilizadores,
Atribuição entre endereço IP privado para todos os utilizadores locais endereço IP
público para todos os utilizadores em roaming, solução híbrida.

A solução híbrida faz recurso a endereços IETF RFC 1918 e recurso ao NAT para acesso ao
exterior. Esta solução tem alguns problemas técnicos, além disso têm algumas limitações para
fazer cumprir as políticas impostas pelo eduroam.
Será feita uma análise sobre o funcionamento do NAT. Relativamente às duas soluções, ambas
são possíveis de implementar, mas com particularidades, vantagens e desvantagens. Será
detalhada cada uma das arquiteturas, tentando mostrar e avaliar os pontos fortes e fracos de
cada uma.

2.5.1 Arquitetura com endereçamento IP Público
Uma arquitetura baseada em endereçamento IP públicos é a solução que foi inicialmente
utilizada por todas as instituições, tendo sido para isso dado um conjunto de endereços IP
públicos a cada instituição. Esta solução continua a ser ainda hoje a solução em uso pela
Universidade de Coimbra.
A arquitetura deve cumprir obrigatoriamente com os requisitos técnicos impostos. Serviço de
RADIUS para controlo de acessos à rede baseado na autenticação 802.1x através da cifra
WPA2-EAP. A arquitetura deve ser capaz de fazer proxy de pedidos para RADIUS, por forma a
conseguir encaminhar e receber pedidos de utilizadores de outras instituições através de
proxy de RADIUS.
Esta abordagem cumpre com as políticas exigidas para a implementação do eduroam nas
instituições aderentes. É uma imposição no eduroam para os utilizadores em roaming, de que
estes, quando ligados à rede devem ter atribuído um endereço IP público em qualquer
instituição que se liguem. Esta obrigação deve-se à uma quantidade de requisitos já
detalhados anteriormente.
Assim esta arquitetura faz cumprir os requisitos pois todos os utilizadores, internos ou em
roaming ficam com endereço IP público atribuído. Mas esta solução tem alguns problemas,
relacionados com disponibilidade do serviço e a falta de endereços públicos. Outro problema
encontra-se na segurança a aplicar ao eduroam, na segurança dos utilizadores e dos seus
equipamentos, pois ficam diretamente expostos ao mundo sendo alvo de eventuais ataques
e tornando-se também possíveis pontos de propagação de problemas.
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2.5.2 Arquitetura Híbrida
Uma arquitetura baseada em endereçamento IP público e endereçamento IP privado. Esta
solução começou a surgir quando algumas instituições esgotaram os endereços IP públicos.
Para resolver o problema de disponibilidade do serviço adotaram esta solução.
Esta solução implica que haja um conjunto de endereçamento público disponível para
utilizadores em roaming, que de acordo com o descrito nas políticas do eduroam é obrigatório
que assim seja. Mas, pelo contrário os utilizadores locais passam a ficar com endereço IP
privado atribuído. Desta forma a necessidade de endereçamento público diminui
significativamente.
Esta solução assenta tecnicamente na mesma tecnologia a nível de acessos (AAA), RADIUS e
acesso à rede baseado na autenticação 802.1x através da cifra WPA2-EAP, mas ao contrário
da solução só com endereçamento IP público, esta necessita de recorrer ao NAT para o
endereçamento IP privado. Esta solução também necessita de recorrer ao IEEE 802.1X VLAN
Assignment[28] para identificar a qual das redes, o utilizador autenticado deve ficar associado.
Numa arquitetura deste tipo o NAT tem de garantir auditoria e identificação de eventos de
acessos de toda a infraestrutura, deve manter toda a informação das transações feitas entre
os vários endereços IP internos e o exterior. Uma rede deste tipo e com a quantidade de
equipamentos que acedem, esta informação é pesada para qualquer sistema, principalmente
quando o tempo de retenção da informação é elevado.

2.5.3 Arquitetura com endereçamento privado
Com as novas políticas instituídas, as instituições poderão começar a usar endereçamento
privado nas suas instituições para o eduroam, sejam eles utilizadores locais ou em roaming.
Esta solução é, à semelhança da solução híbrida, para os utilizadores locais, mas estendida a
mesma solução de endereço IP privado para os utilizadores em roaming.
Esta arquitetura exige ainda mais do NAT e da capacidade de registar e guardar os acessos
feitos pelos utilizadores. Esta arquitetura precisa de mais espaço, de mais escalonamento de
equipamentos que disponibilizam o NAT, do que qualquer uma das outras.
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2.6 Resumo
O eduroam, sendo uma rede dispersa geograficamente pelo mundo inteiro por várias
instituições académicas e de ensino, fornece aos seus colaboradores e investigadores acesso
à rede e internet em qualquer um dos locais participantes. Havendo vários requisitos técnicos
e políticos impostos, há um deles que levanta um problema. Com o crescimento dos
utilizadores no eduroam, e por sua vez, a quantidade de equipamentos que cada utilizador
possui, com capacidade para aceder à rede criou um constrangimento ao nível técnico. Este
constrangimento existe devido à política da obrigatoriedade de atribuir endereço IP público
para os utilizadores do eduroam. Esta necessidade foi imposta inicialmente para dar resposta
às questões de auditoria e segurança dos utilizadores. Contudo, sendo que o crescimento tem
sido grande e o endereçamento IP público é escasso, e evolução das tecnologias e as
alterações das políticas.
As soluções têm então acompanhado essas políticas, passando de atribuição de endereço IP
público para todos os utilizadores, a endereço IP público apenas aos utilizadores em roaming.
O próximo capítulo era detalhar a solução a estudar para dar resposta a este problema.
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3 Proposta de Arquitetura
Neste capítulo serão apresentados os requisitos e a arquitetura da solução a implementar. A
proposta explora a utilização de endereços privados e o mapeamento do equipamento
utilizador ao endereço IP público. Pretende-se que todo o equipamento autenticado pelo
mesmo utilizador seja mapeado sempre no mesmo endereço IP público. Tem também como
objetivo capacitar o sistema de uma arquitetura leve e escalável, para dessa forma, conseguir,
além da disponibilidade de serviço, uma redução na quantidade de endereços IP públicos
necessários, assim como diminuir os requisitos necessários para garantir a auditoria de
acessos na rede eduroam.

3.1 Ambiente eduroam na UC
Este subcapítulo descreve o estudo feito à quantidade de equipamentos na rede eduroam e o
seu crescimento ao longo do tempo. Será identificada a quantidade de contas de utilizador
criadas por ano e verificados a sua evolução e comportamento de crescimento, pois são esses
os possíveis utilizadores na rede. Pretende-se mostrar também o número de equipamentos
por utilizador, e verificar que essa relação já não é uma relação de 1:1.

3.1.1 Estatística de crescimento
Ao longo do período em análise verificou-se o crescimento de utilização da rede eduroam da
Universidade de Coimbra, tanto em número de utilizadores como de equipamentos.
Pode-se observar Figura 9, a evolução da criação de contas de alunos novos criadas nos
últimos 12 anos, de 2008 até 2019.

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Número de Alunos
Figura 9: Criação de contas alunos por ano

Por análise contacta-se que quantidade de contas criadas regista um aumento nos primeiros
3 anos, mantendo-se mais estável o crescimento até 2019, com exceção do ano 2014 que teve
quebra. Os valores absolutos podem ser vistos no anexo B.
Com base nos registos, foi feito o levantamento da quantidade de contas usadas para
autenticar no eduroam entre 2008 e 2019. Os acessos indicados são tanto de utilizadores
locais, como utilizadores em roaming, sendo que não há diferença na atribuição de
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endereçamento, ambos têm atribuído endereço IP público. Pode-se verificar na Figura 10 a
quantidade de utilizadores (contas autenticadas) no eduroam ao longo dos vários anos.
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Figura 10: Número de utilizadores no eduroam

Nos primeiros anos o número de utilizadores aceder o eduroam é inferior ao número de
contas criada no próprio ano, sendo, portanto, ainda menor que o número de alunos ativos
na Universidade de Coimbra. Pode-se ver que esse número aumenta ao longo dos anos, os
valores absolutos podem ser vistos no anexo B Tabela 36.
De interesse para o estudo é o número de equipamentos usados por cada utilizador no
eduroam. Cada vez mais os equipamentos de uso corrente têm capacidade de ligar à rede,
levando a um crescimento do número de equipamentos em utilização no eduroam, embora
se verifique que nos últimos anos a taxa de crescimento seja mais baixa. Pode-se ver na Figura
11, a evolução da quantidade de equipamentos em uso no eduroam nos últimos 12 anos.
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Figura 11: Número de equipamentos no eduroam
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Consegue-se perceber que o perfil de utilização da rede ao longo dos anos tem aumentado,
tendo um pico no ano de 2016, no Anexo B Tabela 35.
Com base nos dados apresentados pode-se relacionar diretamente o número de utilizadores
e o número de equipamentos no eduroam. Essa relação pode-se ver na Figura 12.
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Figura 12: Número de equipamentos por utilizador

Verifica-se que a quantidade de equipamentos na rede por ano é maior que a quantidade de
utilizadores novos na Universidade de Coimbra. Consegue-se também perceber que a
quantidade de acessos à rede teve um aumento elevado depois do ano 2013, podemos dizer
que - “2013 é o ano que as comunidades académicas da universidade de Coimbra têm pelo
menos um equipamento com capacidade de se ligar ao eduroam”.
O subcapítulo seguinte apresenta um estudo detalhado sobre a quantidade de equipamentos
por utilizador. O estudo será num período específico de 3 meses, pretende-se encontrar a
relação correta entre o número de equipamentos usados por pessoa no eduroam.

3.1.2 Relação do número de equipamentos por utilizador
Foi feita uma avaliação do ambiente atual, com levantamento dos seguintes dados:
•
•
•
•

Avaliar o número de equipamentos que se ligam à rede eduroam nos últimos 3 meses;
Avaliar quantidades de ligações feitas por utilizadores em roaming;
Avaliar a quantidade de contas de visitantes, criadas com um fim de curta duração,
contas para conferências, etc.;
Associar esses dados entre os equipamentos e utilizador (credenciais de acesso);

Avaliação do número de equipamentos ligados à eduroam nos últimos 3 meses, março, abril
e maio de 2019. O primeiro levantamento teve em conta as seguintes informações:
1. Quantos equipamentos se ligaram à rede;
2. Quantos equipamentos são de contas externas;
3. Quantos equipamentos são de contas temporárias, de visitantes (conferências,
reuniões, pontualidades).
A Tabela 5 mostra os dados encontrados da avaliação.
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Tabela 5: Equipamentos com autenticação

Data

Número total de
equipamentos

Equipamentos de
roaming

Equipamentos de contas
Temporárias (@uc)

Março

61.740

5163

258

Abril

64.418

6369

200

Maio

50.861

4138

124

De seguida fez-se o levantamento do número de contas foram usadas para autenticar. A
Tabela 6 mostra o número contas usadas para autenticar, e quantas são de contas externas,
utilizadores em roaming.
Tabela 6: Total de contas usadas para autenticar

Data

Número de utilizadores autenticados

Contas de roaming

Março

26574

491

Abril

27884

626

Maio

31406

513

Depois de obtido os dados efetuou-se o levantamento de quantos utilizadores utilizam vários
equipamentos. Sabemos que pode haver alguns falsos positivos por exemplo:
•
•
•

Contas temporárias;
Credenciais dadas a terceiros para acesso ao eduroam;
Contas não temporárias que foram criadas por gestores para as suas unidades
orgânicas, não cumprindo as regras.

O levantamento estabelece uma relação entre o utilizador e a quantidade de equipamentos
que este autenticou. As Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 e os respetivos gráficos, mostram os
valores para os meses março, abril e maio, as tabelas apenas referenciam até 10
equipamentos, apesar de terem sido encontradas contas usadas em mais equipamentos, mas
depois de uma avaliação verificou-se que são contas que caiem nos falsos positivos e
entendemos que devem ser excluídas. Por exemplo “XXXXX@uc.pt”, é uma conta que é usada
para convidados, que na verdade devia ser uma conta temporária, uma vez que não se
encontra associada a nenhum utilizador.
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Tabela 7: Ocupação de equipamentos Março
Número de
equipamentos

Março

Media

1

9002

33.87

2

9173

34.51

3

4304

16.19

4

2761

10.38

6000

5

730

2.74

4000

6

361

1.35

7

102

0.38

8

59

0.22

9

23

0.086

10

10

0.037
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0.00%

8000
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0
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Tabela 8: Ocupação de equipamentos Abril
Número de
equipamentos

Abril

Media

1

9588

36.08

2

9779

36.79

3

4263

16.04

4

2898

10.90

8000
4000

5

711

2.67

6

375

1.41

7

113

0.42

8

64

0.24

9

27

0.10

10

15

0.05
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Tabela 9: Ocupação de equipamentos Maio
Número de
equipamentos

Maio

Media

1

18659

70.21

2

9488

35.70

3

2406

9.05

4

545

2.05

5

163

6

Maio
20000

80.00%

15000

60.00%

10000

40.00%

0.61

5000

20.00%

61

0.22

0

7

16

0.06

8

17

0.063

9

9

0.03

10

3

0.011

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Da análise aos dados foi possível aferir que em dois meses a percentagem de utilização de
apenas 1 equipamento é de 36%, no mês de maio a ocupação de utilizadores com 1
equipamento é de 70%. Depois de avaliar os logs validámos que nesse mês existiu um período
com muitos acessos de muitos alunos externos, e também de contas de alunos da
Universidade de Coimbra. Foi feito então um a amostragem maior, desde janeiro até julho. A
ocupação de equipamentos por utilizador pode-se ver no gráfico da Figura 13, conseguindose aferir que 50% da ocupação de utilizadores na rede usa apenas 1 equipamento, 32% usam
2 equipamentos e 12% utilizam 3 equipamentos.
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Figura 13: Ocupação de equipamentos por utilizador

Este padrão dá força ao projeto, sustenta a ideia do aumento de equipamentos por utilizador,
com estes dados torna-se bem visível que na rede 50% das pessoas usa mais que um
equipamento.
Este estudo também permitiu constatar que existem alguns alunos que partilham as contas
com terceiros. Deve ser tomado isso em conta e validada a necessidade de criar medidas de
mitigação, com regras de utilização e funcionalidades na nova solução para esses casos. Com
este estudo consegue-se perceber que a necessidade de endereços IP públicos pode ser
melhorada para cerca de 50% ou até menos devido a quantidade crescente de equipamentos
com acesso à rede e ao eduroam. Para podermos avaliar a solução será importante também
saber a carga colocada sobre o sistema de autenticação, nesse sentido foi feito um estudo
para avaliar a carga de acessos ao eduroam na UC.

3.1.3

Frequência de acesso

Um ponto relevante para a avaliação da solução a implementar e a arquitetura a escolher tem
a ver com a caga de acessos ao serviços de RADUIS e DHCP. Ambos os serviços têm de ter
capacidade de dar resposta ao número de solicitações por segundo, mas a solução a
implementar tem também de ser capaz de dar resposta a essa mesma cadencia de acessos e
solicitações.
Para avaliar os acessos ao eduroam foi feito um levantamento nos meses: março, abril e maio.
Com o objetivo de avaliar os acessos realizados com sucesso e a cadencia desses mesmos
acessos por segundo. Um ponto importante é que o RADIUS é o sistema de referência para
esta definição, isto porque, não pode haver solicitação ao DHCP sem haver uma autenticação
e autorização. Dessa forma a medicação é com base nos acessos correlacionada da informação
AAA com atribuição de IP.
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Sendo o RADIUS responsável pelos vários polos essa validação é centralizada, não havendo
vários pontos de avaliação. O método de avaliação deve ser feito com base em horas do dia e
os acessos nessas horas, sendo avaliado os picos de utilização, mas também a média nessas
horas. O estudo apenas contempla acessos das 9h00 às 18h, fora dessas horas os acessos são
mais baixos. A Figura 14 mostra a frequência de acessos por hora nos 3 meses de estudo,
março abril e mail de 2019.

Figura 14: Frequência de acessos ao RADIUS

A Figura 15 mostra os acessos máximos e médios por hora nos três meses.

Figura 15: Média dos acessos por segundo (cálculo por hora, 9h00 - 18h00)

Foi verificado que a frequência de acessos por hora não ultrapassa os 30 pedidos por segundo,
esse deve ser o valor de referência para avaliação da solução. A solução deve ser capaz de dar
resposta a este número de pedidos por segundo para garantir uma qualidade de serviço.

3.2 Análise crítica
Para resolver o problema de falta de endereçamento IP público existem várias opções,
algumas com custos elevados, outras com desenvolvimento na Universidade de Coimbra e
sem custos adicionais.
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Uma opção, é uma solução com base em equipamentos proprietários assim como software
proprietário. O custo elevado na compra e na manutenção, deve-se tanto ao hardware
específico e proprietário necessário, como para o software do fabricante. Estas soluções, têm
capacidade de autenticar e autorizar os acessos do utilizador com base em perfis. Essas
soluções garantem controlo nos acessos e registam todos os acessos, permitindo um auditoria
e controlo de acessos a elevado custo. Os custos de aquisição e de manutenção, para garantir
suporte, atualizações de software e garantia do hardware são elevados. Estes fatores levam a
que um produto destes sem suporte torna-se obsoleto devido à falta de atualizações e perca
de funcionalidades.
Outra opção é uma arquitetura baseada em soluções Open Source, ou seja, soluções sem
custos de aquisição e suporte, mas com maior exigência técnica e uma arquitetura mais
pesada. Estas soluções têm de ter capacidade para dar resposta às exigências técnicas e
políticas do serviço eduroam, esta opção tem vários problemas e desafios, anteriormente
enumerados, com necessidades de infraestruturas grandes e complexas.
Com base em todas as soluções, limitações técnicas, políticas e de custos, foi feita a escolha
de desenvolver uma solução permita associar os endereços IP privados a todos os utilizadores,
e ao mesmo tempo manter a associação direta e única com o endereço IP público de cada
utilizador. Isto implica o recurso ao NAT, mas que seja capaz de resolver os problemas que a
utilização do NAT acarreta ao que diz respeito da auditoria.
Por forma a eliminar as limitações do recurso ao NAT no que diz respeito à garantia de
auditoria e controlo de acessos, o que se propõe fazer, é recorrer ao NAT para acesso ao
exterior, mas com uma alteração no que toca à atribuição dos mapeamentos de endereços IP
privados e o endereço IP público. A solução propõe relacionar o endereço IP privado com o
endereço IP público por utilizador, sendo o NAT configurado por forma a garantir esta
premissa. Uma vez que a rede eduroam é uma rede com 802.1x, o acesso à rede é sempre
precedido de uma autenticação, em caso de sucesso, segue-se a atribuição do endereço IP ao
equipamento. Este funcionamento permite que exista sempre informação da associação
endereço IP privado e o utilizador autenticado. A figura 6 ilustra os tipos de acessos 802.1x,
acesso WIFI e rede por cabo.

Figura 16: Ligações de acesso 802.1x

A solução visa agregar toda informação, dos vários accounting, accounting DCHCP e
accounting de RADIUS, e utilizar essa informação para mapeamento dos vários endereços IP
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privados e os utilizadores, garantindo assim o mapeamento do utilizador aos vários
equipamentos, posteriormente o endereço IP privado é sempre mapeado para o mesmo
endereço IP público no acesso ao exterior. Pretende-se ainda garantir que e apenas os acessos
à internet são feitos com os endereços IP público, internamente pretende-se usar routing de
redes privadas e eliminar a carga do NAT para os acessos internos, dando maior visibilidade e
controlo de acessos a todas as comunicações na rede Eduroam e melhorar a auditoria de
acessos.
Em vez de nos focarmos só no problema, a falta de endereçamento IP público e
indisponibilidade de serviço, foi também avaliada toda a arquitetura do serviço e os seus
componentes para dar resposta às necessidades da solução. Desta forma, surge a necessidade
em avaliar capacidades e funcionalidades dos equipamentos de rede que disponibilizam
acesso à rede Eduroam e a arquitetura da rede e dos serviços.
Para isso, separou-se a avaliação em partes, sendo elas:
•
•
•
•

Equipamentos de distribuição de rede, APs e switchs;
Controlador do ambiente WIFI;
Arquitetura de rede, distribuição da rede pelos vários polos;
Componentes do serviço de RADIUS.

Sendo que o eduroam se encontra disperso por todo o campus da Universidade de Coimbra
(vários polos e edifícios), usando em cada polo um endereçamento diferenciado permitindo o
routing. A solução deve também identificar e ter em conta as medidas a tomar para resolver
algum eventual problema de saturação e limites da solução em estudo.

3.3 Requisitos
A solução tem como requisitos principais a performance, confiabilidade, funcionalidade e
custos para a instituição. Foram então identificados como os mais relevantes/importantes
cinco requisitos técnicos, passo a enumerar e a descrever os mesmos na Tabela 10.
Tabela 10: Requisitos para a solução a implementar

Requisito

Descrição

Fiabilidade

a) Confiança no Sistema;
b) O sistema tem que, garantidamente, dar valores corretos;
c) Informação que utilizador esteve com determinado endereço IP
privado/público em determinado tempo de período.

Resiliência

a) Tolerância a falhas;
b) Em caso de quebra de serviço, deve recuperar o funcionamento
corretamente;
c) Recuperar para o último estado.

Escalabilidade

a) A solução deve implementar escalabilidade horizontal;
b) Ter capacidade de distribuição de carga.
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Características
funcionais

a) Identificação tão “univocamente” quanto possível a que
utilizador está associado determinado endereço IP público num
determinado período de tempo;
b) Controlo de acesso, com base nos tipos de acesso de cada
utilizador:
a. Restringir
acesso
ao
exterior,
atribuindo
endereçamento IP público;
b. Definir tempo de utilização por utilizador em caso de
necessidade;
c. Restringir o acesso ao eduroam;
c) Capacidade de identificação a localização do equipamento (pólo
I, pólo II, ...);
d) Accounting Firewall:
a. Estado de acessos do firewall em qualquer instante;
b. validação periódica com o accounting RADIUS.

Performance

a) Tempo máximo para ligação à rede pública: 5/10 segundos;
a. Tempo que vai desde que o utilizador ligou à rede, e
consegue aceder ao exterior;
b) Capacidade de

Métricas e
Monitorização

a) Passiva:
a. Monitorização dos vários componentes do sistema
(servidores físicos, DHCP, firewall, ...);
b. Monitorização do funcionamento lógico do sistema (se
a informação da BD está conforme os sistemas de
accounting, dhcp, etc.);
c. Monitorizar endereçamentos
mapeamento público;

IP

privados

sem

b) Ativa:
a. Em caso de deteção de problemas, o sistema deve reagir
recuperando o serviço, registar e notificar.
Outro requisito, custos de implementação e de manutenção, a implementação de soluções de
grandes fabricantes, como já descrito são de elevado custo. As ferramentas usadas no projeto
são todas gratuitas, desde o Radiator, o serviço de DHCP e o sistema operativo para os
servidores, no caso da UC são Linux CentOS (Red-Hat). Com esses pressupostos, as
ferramentas a desenvolver devem integrar essas mesmas aplicações.
Verificando que apenas existia um servidor para tratar de todos os pedidos de RADIUS,
constatou-se que existia um ponto de falha. Para colmatar essa falha a solução tem também
em conta uma reformulação na arquitetura do serviço de RADIUS da Universidade de
Coimbra.
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Nesse sentido, e cumprindo também nesse ponto com os requisitos gerais, será feito um
estudo da melhor solução para capacitar o serviço de RADIUS com redundância a capacidade
de escalonamento horizontal.
Sendo a rede eduroam uma rede transversal a todos os locais da Universidade de Coimbra,
dispersa por vários polos, faz sentido fazer uma reavaliação da infraestrutura de rede
existente. Neste momento a rede será toda ela roteada entre polos, cada polo tem uma
quantidade de IP que são específicos a cada polo. Essa solução acaba por tornar pouco elástica
a solução, pois limita a quantidade de utilizadores por polo a um valor fixo e não é
suficientemente elástica para permitir ter mais onde é preciso no momento que é preciso. Por
exemplo, se num determinado momento existir uma ocupação de 100% do endereçamento
IP público disponível no Polo 1, mas no Polo 2 tiver a 40%, não é possível, pelo menos de forma
automática e fácil, disponibilizar parte dos 60% de IP livres para o polo 1. Tendo isso em conta
a rede também será avaliada e reformulada por forma a resolver este problema.

3.4 Descrição arquitetura
É pretendido implementar uma solução que recorra à atribuição de endereçamento IP privado
aos clientes recorrendo ao NAT para acesso ao exterior. A particularidade da proposta está na
funcionalidade que se pretende dar, para garantir uma relação entre utilizador e endereço IP
público e dar a melhor qualidade de serviço sem ter um sistema complexo e pesado.
Pretende-se atribuir um endereço IP privado ao equipamento que se liga à rede, associado o
equipamento ao utilizador dono das credenciais utilizadas para autenticar. Dessa forma
pretende-se manter uma associação de todos os equipamentos do mesmo utilizador. É
pretendido após o mapeamento do endereço IP privado ao utilizador, fazer um mapeamento
semelhando de um endereço IP público (livre) ao utilizador e a todos os seus equipamentos.

Figura 17: Diagrama funcional da proposta

A figura 7 mostra o funcionamento da associação dos IP privados e os IP públicos. Como se
pode ver existem três equipamentos, dois deles autenticam o utilizador A e o outro
equipamento autêntica o utilizador B. Quando os equipamentos autenticados pelo utilizador.
Para acesso à internet apenas é usado um endereço IP público por utilizador, é neste caso,
usado 1 endereços IP público para cada utilizador.
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Desta forma a solução pretende fazer o mapeamento de NAT para todos os seus
equipamentos (IP privados) e resolver o problema de excesso de logging de NAT, fazendo a
associação entre o login (utilizador) e um endereço IP público. O IP público será reservado
para uso exclusivo desse utilizador, fazendo um mapeamento de 1:1 entre login e IP público e
N:1 a nível de endereço IP privado para endereço IP público. Será libertado depois do logout
feito em todos os equipamentos. Os registos de auditoria e accounting devem ser
centralizados e compostos pelos seguintes dados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AP onde efetuou a ligação;
Mac Address do equipamento que se liga na rede;
Login das credenciais usadas;
Endereço IP privado atribuído;
Data/Hora do início da ligação;
Data/Hora do fim da ligação (nos casos que seja possível);
Consumo de dados no eduroam;
Tempo que esteve ligado ao eduroam;
Endereço IP público associado ao utilizador (login).

Figura 18: Diagrama global da proposta

A nova arquitetura proposta para o eduroam tem várias componentes. Pode-se ver no
diagrama da figura 8 todos os seus componentes, sendo eles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidores de RADIUS;
Servidores de DHCP, para endereçamento IP privado, com accounting RADIUS no
formato definido em IETF RCF 2866 [29];
Equipamentos que dão acesso à rede (APs, Switches, controlador a WIFI);
Servidor para acesso ao exterior com recurso a NAT;
Framework para gerir autenticações;
Framework para gerir a associação do endereço IP privado;
Framework para gerir a associação do endereço IP público;
Identifica os equipamentos clientes (portáteis, tablets, telemóveis, etc);
Equipamentos de rede Routing;
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•

Utilização de firewall Check Point;
o Para routing dinâmico: Open Shortest Path First (OSPF);
o Routing estático;
o IEEE 802.1Q [31];
o Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) [32];

•

Em alternativa ao firewall Check Point, utilização de uma solução com servidores Linux.

Por forma a que todos eles cumpram com os requisitos mencionados para a implementação
da solução, deverá ser feita uma avaliação individualmente de cada componente.
No sentido de identificar as necessidades de cada um dos sistemas principais, sendo eles os
seguintes:
•
•
•

RADIUS: Arquitetura e arquitetura do serviço;
Infraestrutura de rede: Rede física, arquitetura da rede e equipamentos usados;
Solução de NAT a implementar para associação do endereçamento IP público no
eduroam.
o Utilização de firewall Check Point;
o Opção alternativa, utilizar servidores Linux.

Com a desenvolvimento da solução e integração de equipamentos, pretende-se encontrar a
melhor estratégia e combinações das várias técnicas e ferramentas disponíveis para uma
melhor qualidade de serviço e garantia de segurança e controlo de acessos na rede. Para isso
foi desenhado um fluxograma, representado na Figura 13, que pretende representar as
funcionalidades a da solução no que diz respeito ao controlo de endereços IP privados e
associação aos públicos para criar o NAT.

Figure 1: Funcionamento e contro do controlador
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O funcionamento da arquitetura para o sistema baseia-se nos dados do serviço de RADIUS e
do DHCP. Pretende-se com base nos logs do authentication do RADIUS e nos logs da atribuição
do endereço IP privado obter a informação necessária para gerar e criar as regras de NAT,
controlo e monitorização do sistema. A ferramenta irá receber dados da autenticação, MAC
Address do supplicant e login usado para autenticar. Deve receber informação do servidor
DHCP, MAC Address e endereço IP privado atribuído, o comportamento deve ser:
•
•

•

•
•
•
•

Recebe MAC Address e endereço IP privado atribuído;
Deve obteve endereço IP para o MAC Address dessa autenticação, caso não obtenha
informação sobre a atribuição de endereço IP para o MAC Address deve gerar uma
notificação;
o Deve validar estas duas informações, ou seja, validar se é uma autenticação
com sucesso, e se foi atribuído endereço IP privado ao equipamento;
Depois de ter os dados deverá validar se o utilizador já tem atribuído algum endereço
IP público (utilizador já autenticado com outro supplicant), nesse caso, deve atribui o
endereço IP público já associado, caso contrário, deve recorrer à pool o endereços IPs
públicos e atribuir um utilizador e remover da pool;
Em caso de não haver endereço IP livre deve gerar uma notificação;
Depois de ter os dados deverá então criar no equipamento de NAT a regra para esse
novo supplicant na rede eduroam, validar o registo no sistema e concluir adicionando
esses dados aos logs do sistema;
O sistema vai validando de forma automática os utilizadores autenticados e ativos;
Vai validando se existe algum pedido de account de RADIUS, para logout da rede, e
removendo o respetivo acesso, o endereço IP e MAC Address da lista do utilizador.
o Caso o utilizador não tenha equipamentos ativos, o endereço IP público deve
ser libertado para uso.

Devido ao account de RADIUS ser sobre UTP, sendo o UDP um protocolo connectionless, não
há de garantias da receção dos pacotes de logout. Para mitigar este problema, a solução
também faz pesquisas aos logs de DHCP, para validar se as leases estão a ser renovadas, e
desta forma eliminar informação “fantasma”. Também serão feitas alterações ao nível dos
autenticators (APs e switchs que dispinibilizam o eduroam), estes vão passar a forçar a
reautenticação hora a hora, em caso de não haver registo de nova autenticação o registo
também é removido.
A arquitetura escolhida pretende capacitar o sistema de redundância, escalabilidade,
resiliência, confiabilidade e segurança. A melhoria da rede com a implementação do RFC 1918,
permite diminuir a carga no NAT, melhorar a segurança e identificação de ocorrências na rede.
A atualização do serviço de RADIUS capacita o sistema para uma arquitetura escalável,
redundante e distribuída dos serviços de autentication e accounting, desta forma, os logs são
mais legíveis e tratáveis para a solução. A arquitetura desenhada permitir uma gestão no NAT
capaz de identificar de forma única o utilizador e os seus acessos, permitindo uma auditoria
dos acessos à rede, quer interna quer externa. Esta arquitetura de baixa complexidade
permite uma fiabilidade elevada com baixo processamento e sem requisitos elevadas para
armazenamento de logs. A segurança também é melhorada, dado que os utilizadores passam
a estar atrás de uma arquitetura de NAT e logo uma “security by default” (segurança
implementada logo na arquitetura da solução) que essa solução tem.
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3.4.1 Opção A: Solução baseada em Check Point
A primeira opção e escolha recaiu sobre a avaliação do firewall Check Point. Este equipamento
é constituído por dois firewall que funcionam em cluster, ambos com as mesmas
características e funcionam em modo ativo-passivo. Esta arquitetura garante redundância,
caso o equipamento ativo falhe, o outro firewall assume o serviço, assim como todas as
configurações e estados.
Com esta escolha pretende-se simplificar a arquitetura. A arquitetura a implementar é
apresentada na Figura 14, o firewall além de servir o NAT faz firewall para toda a rede
eduroam. O NAT será feito à saída da rede para a internet, dessa forma não há necessidade
de mais equipamentos a disponibilizar serviço na arquitetura.

Figure 2: Arquitetura do firewall / NAT

Nesta arquitetura o firewall Check Point é responsável pelo NAT, routing para as várias redes
dos vários Polos da Universidade e também da segurança aplicar à rede. Com isto pretendese obter:
•
•
•
•

•
•

Segurança dos ativos no eduroam;
Uma plataforma modular e redundante;
Alta disponibilidade (equipamentos redundantes eliminam tempo de inatividade);
Centralização da gestão:
o Gestão da segurança unificada;
o Controlo do NAT centralizado;
o Cluster automático entre os equipamentos, replicação de configurações etc;
O routing é mantido pelos routers e switchs até o firewall;
Menos equipamentos para gerir e manter.

Os equipamentos firewall Check Point têm 2 placas de rede a 10Gbps, 16 GB memória. A nível
de performance relevante para o ambiente são os seguintes: (os dados apresentados são
dados em laboratório)
•
•
•
•
•

Capacidade de processar 7/28! milhões de ligações concorrências;
o Número de laboratório, em ambiente real cerca de 5 milhões de ligações;
Capacidade de processar 178.000 ligações por segundo (HTTP de 64 byte);
Capacidade de um throughput de 77 Gbps em firewall;
Capacidade de um throughput de 7.8 Gbps em IPS;
GAIA Application Programming Interface (API) [30]

A implementação do ambiente de teste da opção A conta vários componentes, são eles:
•
•
•
•

dois servidores Linux para o serviço de RADIUS;
um servidor Linux com o serviço de DHCP;
um AP;
dois firewall Check Point para o NAT.
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Em conjunto com a arquitetura implementada, será criado o controlador para controlo, gestão
e logging do NAT.
Os servidores de RADIUS, um trata dos pedidos de authentication o outro trata dos dados de
accounting. O AP será configurado com a rede eduroam de teste, em que a authentication é
enviada para um servidor e o accounting é enviado para o outro servidor. A implementação
dos firewall Check Point para NAT deve ser feita com a colocação dos equipamentos em
cluster.
O controlador deve fazer a gestão do NAT, obter os dados do serviço de RADIUS e de DHCP.
Deve ser implementado em cada serviço uma ferramenta que lê os registos de logs e gera a
informação relevante para enviar para o controlador. No caso do RADIUS, a authentication e
o account em cada um dos servidores. No caso do DHCP, há duas necessidades, uma é fazer o
accounting para o RADIUS, onde regista o endereço de IP e envia um pacote de RADIUS
accounting para o servidor RADIUS, com o MAC Address e o endereço IP que lhe foi associado.
Além disso deve também enviar essa mesma informação para o do controlador. O controlador
deve com base no descrito, tratar de todas as regras de NAT de forma dinâmica e configurar
as regras no firewall Check Point.

3.4.2 Opção B: Solução baseada em Linux
Como vai ser descrito na secção 4.6, no decorrer do estágio existiu a necessidade de uma
solução alternativa à proposta inicial com Check Point, uma vez que a solução proposta se
tornou inviável, tendo sido detetados problemas e limitações nos equipamentos, que causam
um impedimento técnico à implementação.
A especificação inicial define que a alternativa escolhida será baseada na arquitetura
especificada além das alterações implementadas no serviço de RADIUS e routing da rede da
UC, deve ser capaz de fazer routing para separar o tráfego interno do tráfego da internet, e
fazer NAT para a acesso à internet. Esta solução contempla um router CISCO ou um servidor
Linux com capacidade de utilizar OSPF, e um servidor Linux para o recurso ao NAT com
iptables. Esta arquitetura deve ser capaz de dar resposta às mesmas necessidades de
resiliência, disponibilidade e escalabilidade.
Idealmente a solução deve garantir condições que façam cumprir com as seguintes
necessidades:
•
•
•
•

Garantir que um endereço de IP público fique associado apenas um utilizador;
Os acessos à rede UC sejam feitos com o endereço IP privado;
Deve garantir que um utilizador independentemente do Polo de onde estabelece a
ligação consiga aceder à internet;
Garantir que o mesmo utilizador dentro do mesmo ponto de distribuição (faculdade,
departamento ou conjunto de faculdades ou departamentos), aceda à internet com o
mesmo endereço IP público em qualquer equipamento usado pelo mesmo utilizador.

Será necessário um router CISCO ou Linux em cada ponto de distribuição do eduroam para
encaminhar o tráfego para o servidor Linux NAT responsável, onde tem o IP público do
utilizador. Uma vez que muitas faculdades ou departamentos têm pontos de distribuição
comuns, e tendo em conta as dimensões de algumas podem ser concentradas num ponto de
distribuição do eduroam.
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A arquitetura a implementar pode-se ver na Figura 19, neste caso apenas é representado um
ponto de distribuição do eduroam (faculdade(s), departamento(s)), os restantes seguem a
mesma arquitetura, um router para garantir o routing para a rede UC e para garantir o acesso
ao exterior um servidor de NAT para o departamento, com endereçamento público por local.

Figura 19: Arquitetura com Linux / NAT

A implementação do ambiente de teste da opção B conta vários componentes, eles são:
•
•
•
•
•
•

dois servidores Linux para o serviço de RADIUS;
um servidor Linux com o serviço de DHCP;
um AP;
um router CISCO;
o opção b: um servidores Linux para routing;
um servidor Linux de NAT;
um servidor Linux para o controlador.

Em conjunto com a arquitetura implementada, será criado o controlador de controlo, gestão
e logging do NAT, não representado na arquitetura assim como os servidores de RADIUS.
Os servidores de RADIUS, um trata dos pedidos de authentication o outro trata dos dados de
accounting. O AP será configurado com a rede eduroam de teste, em que a authentication
será enviada para um servidor e o accounting é enviado para o outro servidor.
O servidor Linux de NAT deve ficar dedicado a um conjunto de endereços IP públicos
específicos, e deve ser associado a cada endereço IP um utilizador. Deve ser garantido que o
utilizador independente do local e do Polo onde se encontra quando se liga à rede deve sair
pelo servidor responsável pelo seu NAT. A Figura 20 demonstra a arquitetura com o mesmo
utilizador a usar vários equipamentos em locais diferentes e como o NAT se deve comportar.
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Figura 20: Funcionamento da arquitetura com Linux / NAT dentro do mesmo polo

O controlador nesta solução, à semelhança do usado na solução com Check Point, é
responsável por gerir do NAT com base nos dados do serviço de RADIUS e de DHCP obtidos.
Deve ser implementado em cada serviço uma ferramenta que lê os registos de logs e gera a
informação relevante para enviar para o controlador. No caso do RADIUS, a authentication e
o account em cada um dos servidores. No caso do DHCP, há duas necessidades, uma é fazer o
accounting para o RADIUS, onde regista o endereço de IP e envia um pacote de RADIUS
accounting para o servidor RADIUS, com o MAC Address e o endereço IP que lhe foi associado.
Além disso deve também enviar essa mesma informação para o controlador. Deve com base
no descrito, tratar de todas as regras de NAT de forma dinâmica e configurar as regras no
servidor Linux de NAT correspondente, cada servidor de NAT tem a sua pool de endereço IP
públicos.

3.5 Reformulação da rede
A solução a implementar implica uma reformulação da rede de core da Universidade de
Coimbra, no sentido de se conseguir executar a implementação da solução e das suas
funcionalidades. Será necessário fazer uma avaliação das necessidades da infraestrutura
existente por forma a que esta cumpra com as necessidades do projeto. Com estudo feito na
arquitetura de rede e a topologia existente, chegou-se à conclusão que este teria de sofrer
alterações para a implementação do projeto e resolver alguns problemas.
A topologia de rede de distribuição da Universidade de Coimbra é em anel, recorrendo ao
protocolo de routing OSPF para distribuição de rotas das várias redes da organização entre os
vários polos de distribuição. Como podemos ver na Figura 10, a estrutura de distribuição em
anel e composta por 4 polos, Polo1, Polo2, Polo3, e Polo da Economia (ECO).
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Figura 21: Distribuição da rede Universidade de Coimbra

Foi então feito um estudo chamado Projeto RFC1918, que traz uma alteração profunda na
estrutura e funcionamento da rede da Universidade de Coimbra.
Este projeto foi efetuado com base nas necessidades da organização em manter uma
qualidade de serviço e na avaliação da necessidade imergente de monitorização e poder estar
em conformidade com a necessidade de uma política de segurança e com os controlos a
aplicar. As necessidades que foram tidas como obrigatórias foram:
•
•
•

Qualidade de serviço, garantir a melhor performance e também diminuir problemas
nos equipamentos por sobrecarga;
Capacidade de auditoria de acessos dos vários serviços da Universidade de Coimbra;
Dar uma maior flexibilidade à infraestrutura, otimizar a rede da Universidade de
Coimbra para que o endereço IP privado usado nas várias orgânicas passem a ser
usados dentro da rede Universidade de Coimbra e recorrer ao NAT apenas para acesso
ao exterior.

A reformulação inclui vários pontos da rede da Universidade de Coimbra, em concreto com os
seguintes equipamentos:
•
•
•

Equipamentos de distribuição de core (Polo1, Polo2, Polo3, Economia)
Equipamentos de distribuição local dos vários polos (Equipamentos de distribuição de
polo)
Em casos que seja possível, nos equipamentos de distribuição da rede local do edifício
(distribuição dentro da unidade orgânica), locais onde o endereçamento não colide.

3.6 Metodologia de avaliação
Depois das alterações efetuadas na rede da Universidade de Coimbra, com a implementação
de routing dinâmico e com a capacidade de comunicação entre as redes IETF RFC1918. A
reformulação da arquitetura do RADIUS da UC efetuada e a funcionar com os novos requisitos
de distribuição de carga e redundância, o próximo passo é a criação de um ambiente para a
implementação da solução. Para isso é definido um conjunto de avaliações e testes para
suportar uma análise de funcionamento e adequação às necessidades desejadas.
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A primeira fase de avaliação passa por avaliar a carga existem no sistema em produção, para
podemos avaliar a solução proposta com base nesses valores. Nesse sentido, deverá ser feita
uma avaliação com base na quantidade de logs gerados por segundo e com base nesse
resultado, avaliar da solução proposta. A solução deverá ser composta por vários
componentes, cada componente e os seus agentes são avaliados nas suas funcionalidades.
Estes devem ser também avaliados ao nível dos tempos de resposta e avaliação dos pontos
de rotura.
A Tabela 11 apresenta os principais pontos de testes e avaliação definidos.
Tabela 11: Critérios de Avaliação

Avaliação
Testes e avaliações
Analise de carga no sistema Avaliação da carga que é colocada no sistema atual para
definição da qualidade de serviço necessária
Tempos de resposta
Tempos de disponibilização do serviço para os clientes
Controlo de acessos
Capacidade de gerir os acessos na entrada e saída do sistema
Resiliência
Avaliar testes de resiliência
Testes funcionais
Definição e avaliação de testes funcionais (com base nos
requisitos identificados na secção 3.3)
Ferramentas para testes
Avaliar ferramentas a usar para os testes
Monitorização
Identificar pontos de monitorização e monitorizar a
disponibilidade
Ainda em fase de definição estão os “pontos” e critérios de avaliação para a analise dos
resultados obtidos dos testes, pretende-se que os resultados sejam avaliados com critérios
bem definidos e balizados para permitir resultados objetivos.
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4 Solução baseada em Check Point
A implementação do projeto foi dividida em 3 partes: RADIUS, reformulação de rede e a
implementação da solução desenhada.
Em primeiro lugar, a reformulação da arquitetura RADIUS pretende melhorar o sistema de
RADIUS capacitando o mesmo de escalabilidade e redundância.
Em segundo, a reformulação da rede da Universidade de Coimbra, com o Projeto RFC1918,
que implementa novos equipamentos na rede e uma nova metodologia de routing dinâmico
e automático, ou seja, a implementação de OSPF para as redes privadas. Para isso será
necessário a colocação de novos equipamentos e reconfiguração de equipamentos existentes,
para cumprir as necessidades.
Em terceiro, a definição das características funcionais e técnicas, desenho da arquitetura e
implementação da solução do eduroam na UC. Após a implementação da solução baseada em
equipamentos Check Point, apresentar os resultados da avaliação e testes feitos à solução e
aos seus componentes.

4.1 Arquitetura
A arquitetura da solução usada pode-se ver na Figura 22. A ligação dos dois firewall Check
Point à rede da UC será feita através de dois equipamentos NEXUS, equipamentos de fronteira
de interligação da rede UC com RCTS.

Figura 22: Arquitetura usada com Check Point

Os dois switchs NEXUS, além de serem os equipamentos de interligação com o exterior, são
também os equipamentos responsáveis pela gestão e integração do routing interno com a
RCTS. Estes equipamentos são também usados para o roteamento das redes privadas do
eduroam nos firewall com a restante rede da UC. Esta funcionalidade permite separar o
tráfego interno do externo fazendo que os equipamentos dentro da UC sejam vistos com o
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endereço IP privado, e dessa forma, melhorar a auditoria e criação de regras de firewall e
acessos. Esta arquitetura permite ainda diminuir carga nos equipamentos pois não há
necessidade de NAT para todas as ligações, internas e externas, apenas o que vai realmente
para o exterior recorre ao NAT.
Os servidores de RADIUS são centrais para toda a infraestrutura a implementar na rede da UC,
todos os equipamentos vão fazer o respetivo AAA de cada ligação nesses servidores.
Será usado um servidor de DHCP nos vários polos da Universidade de Coimbra. Os servidores
de DHCP permitem atribuir endereçamento IP privado dedicado a cada polo e fazer
accounting para o serviço de RADIUS.
Conta ainda com o desenvolvimento de um o controlador de gestão. Este controlador
pretende identificar o utilizador e seus IP privados associados aos endpoints em uso no
eduroam e configurar o firewall Check Point e o NAT respetivo. Deve endereçar todos os
endereços IP privado ao mesmo endereço IP público que ficar associado à conta do utilizador.
A arquitetura desenvolvida e testada tem em vista a escalabilidade e redundância, tanto de
equipamentos assim como de serviços.

4.2 Reformulação da infraestrutura de autenticação
Seguindo as necessidades descritas no capítulo anterior, começou-se por desenhar e avaliar a
arquitetura de RADIUS desejada.

Figura 23: Proposta para arquitetura RADIUS

A figura 11 mostra a arquitetura desejada, pretende-se além da criação de redundância e alta
disponibilidade, fazer uma separação do serviço de autentication e accounting, e dessa forma
separar carga e distribuição de tráfego e serviço.
Sabendo que o processo de autenticação tem um processo muito específico, no caso 802.1x
EAP, este tem várias fases de comunicação para estabelecer a ligação, como demostra o
diagrama da figura 12, a arquitetura possível tem de ter em conta este protocolo e como ele
funciona.
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Figura 24: Esquema de autenticação EAP 802.1x.

A avaliação das funcionalidades e arquitetura do serviço de RADIUS, no caso software
Radiator, focou-se nas suas funcionalidades e capacidade de dar resposta à solução.
O Radiator tem várias capacidades, que passo a enumerar as mais relevantes:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade para vários domínios de autenticação;
Autorizar os equipamentos de rede (authenticator) (equipamentos usados para
distribuírem a rede eduroam pela infraestrutura da Universidade de Coimbra, que seja
WIFI como WIRED);
Capacidade de autenticação, autentication;
Capacidade de autentication, autorization;
Capacidade de registo de auditoria, accounting;
Suporta 802.1X EAP;
Capacidade de proxy.

Com a utilização deste software também se consegue centralizar o accounting de todos os
pedidos. Na arquitetura, o Radiador é o ponto central onde se guarda toda a informação
relacionada com informação de autentication e accounting. Apenas existe um servidor para
tratar de todos os pedidos, existindo dessa forma um ponto de falha na arquitetura. Pretendese resolver este problema e utilizar uma arquitetura com múltiplos servidores. Servidores
dedicados a autentication e servidores para accounting redundantes. Dessa forma consegue-
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se ter alta disponibilidade, redundância, escalabilidade horizontal em ambos os serviços e em
caso de necessidade, balanceamento de carga.
Antes de avançarmos com os testes fez-se uma primeira análise para referência, que não foi
mais que validar o comportamento dos equipamentos dos seus pedidos de RADIUS.
Validou-se o comportamento das ligações com recuso à ferramenta de monitorização de rede
“tcpdump”. Pode ver-se um exemplo de um pedido de autenticação no anexo C na Tabela 37.
Foram consideradas duas possíveis escolhas para a nova arquitetura do serviço de RADIUS:
1. Primeira opção, colocação de dois servidores de autenticação em failover
(ativo/passivo). Nesta opção o cliente não tem qualquer ação na escolha do servidor,
a resiliência e disponibilidade do serviço recai toda sobre a arquitetura e da tecnologia
usada para fazer o failover. Uma arquitetura failover, um servidor ativo e outro
passivo, acresce complexidade na gestão do serviço, havendo ainda a necessidade de
acrescentar conhecimento e tempo de aprendizagem na utilização e gestão de
ferramentas para fazer a gestão do failover.
2. Segunda opção, colocação de dois servidores de autenticação em modo ativo
(ativo/ativo). Nesta opção a escolha do servidor para fazer o pedido e gestão da ligação
ao serviço de RADIUS está do lado do cliente. A vantagem dessa arquitetura é que o
próprio equipamento tem à sua responsabilidade a escolha do servidor a usar. Toda a
gestão da comunicação 802.1x fica do lado authenticator, dessa forma, a arquitetura
torna-se mais simples, resiliência, balanceamento de carga e com alta disponibilidade.
Ambas deviam integrar um servidor de accounting para esse serviço, separando assim da
autentication, e dessa forma centralizar a informação. O servidor com o serviço accounting
deve ainda guardar toda a informação em disco de rede remoto recorrendo a Network File
System (NFS). Permitindo dessa forma um fácil escalonamento do serviço.
A arquitetura escolhida para iniciamos os testes e avaliar a sua viabilidade foi a segunda opção,
uma arquitetura com servidores ativo/ativo. A simplicidade e na teoria cumprindo com todos
os requisitos, fez com que a fosse escolhida.
Os vários testes visaram identificar as capacidades e o comportamento do equipamento
relativamente às configurações e capacidades de redundância do serviço 802.1x, tiveram
como objetivo dar resposta às seguintes questões:
Capacidade de configurar múltiplos servidores de autentication;
1. Capacidade de configurar servidores de accounting separadamente;
2. Avaliar comportamento em caso de falha.
Antes da implementação passou-se por um rigoroso conjunto de testes ao sistema. Testes
estes, que foram feitos em vários tipos de equipamento existentes e que pretendiam validar
o comportamento nas seguintes configurações:
1. Configuração de múltiplos servidores de autentication 802.1x;
2. Separação da autentication e do accounting;
3. Avaliar funcionamento com a ferramenta “tcpdump”.
Foi feita uma monitorização dos pedidos e não foi encontrado nenhum problema, sendo o
comportamento igual. Pode ver-se no anexo C na Tabela 38 o pedido normal de autenticação
RADIUS a funcionar sem qualquer problema.
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O resultado dos testes pode-se ver na Tabela 12. Em relação ao servidor de autenticator
(RADIUS) quando configurado com mais que um servidor de RADIUS tem um comportamento
de balanceamento, fazendo distribuição de carga. Foi verificado que faz uma separação dos
pedidos entre os servidores configurados.
Tabela 12:Resultado da avaliação inicial dos equipamentos

Testes

Switchs

APs

Controlador

Ativo/Ativo

Permite Múltiplos Permite Múltiplos Permite Múltiplos
servidores
servidores
servidores

Separação do AAA

Alguns
Permite escolha de
equipamentos não servidor
para
permitem.
autentication
e
accounting.

Permite escolha de
servidor
para
autentication
e
accounting.

Pode ser visto na tabela 8 o comportamento do equipamento relativo a 5 pedidos de
autorization e autentication do serviço RADIUS. O que foi verificado é que existe
balanceamento nos pedidos, este é feito automaticamente pelo authenticator. Como se pode
ver no anexo C na Tabela 39, são executados 5 pedidos de autenticação com o RADIUS
authentication, em que dois dos pedidos vão para o primeiro servidor e os outros três vão
para o segundo servidor. Este comportamento foi sempre consistente nos vários testes feitos,
ou seja, um balanceamento de cerca 50% dos pedidos para cada um dos servidores. Também
se pode verificar que cada pedido de autenticação mantém a comunicação sempre no mesmo
servidor até obter o estado fim da ligação (accept ou reject ou error).
Este funcionamento foi visto como uma mais valia, desta forma obter balanceamento de carga
e conseguimos remove a complexidade na gestão dos equipamentos e na gestão de qual
servidor, o balanceamento está garantido com esta configuração e funcionamento do
equipamento.
Verificamos ainda que em relação ao accounting, validou-se que nem todos os equipamentos
tinham capacidade nas configurações de escolher o servidor de accounting diferente do
servidor de autentication. Estes equipamentos usam o mesmo servidor tanto para
autentication como para o accounting, por esse motivo, os servidores de autenticação além
da função de autentication fazem também proxy para o accounting que recebem. Dessa
conseguimos garantir a centralização do accounting de forma fácil, toda a informação de
accounting recebida por esses servidores é encaminhada para o servidor responsável pelo
centralizar os dados de accounting.
Com base nestes resultados, a escolha da solução e da definição da arquitetura recaiu sobre
a segunda opção, uma arquitetura com servidores ativo/ativo e com a reconfiguração dos
vários equipamentos. Com estes resultados, foi decidido que não haveria necessidade de
testar a primeira opção, a arquitetura com os servidores em ativo/passivo com failover feito
por software para o efeito, software de alta disponibilidade.
Dessa forma, optou-se pela arquitetura com dois servidores RADIUS para autentication
ativo/ativo, e um servidor para accounting facilmente escalável como sendo a arquitetura a
implementar. A arquitetura mostrou-se capaz de dar resposta as necessidades e ser
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redundante a falhas e facilmente escalável horizontalmente. Pode-se avaliar o diagrama lógico
da arquitetura final do serviço de RADIUS na Figura 25.

Figura 25: Diagrama lógico da arquitetura eduroam

O servidor de accounting tem à sua responsabilidade guardar os dados das autorizações e
acessos à rede, dados de auditoria. Que por uma questão de resiliência e centralização, esses
dados, são guardados em disco NFS mapeado no servidor. O disco NFS está alojado na storage
de dados principais da Universidade de Coimbra, que compre com todas as melhores práticas,
entre elas, backups regulares, descentralizados e em modo leitura apenas e com snapshots
regulares. Desta forma, além de garantias de integridade e não repudio, podemos ter os dados
facilmente reutilizados noutro servidor, quer seja para tratamento de dados ou para
redundância do servidor de accounting, em caso haja essa necessidade.
A solução de RADIUS foi integrada no sistema de automação de instalação e configuração de
servidores e serviços ANSIBLE. Depois dos playbooks criados e testados a estrutura para o
serviço de RADIUS account pode-se ver no anexo D na Tabela 42. Para o RADIUS
authentication a estrutura de ficheiros no Ansible, pode-se ver no anexo D na Tabela 43.
Seguindo-se avaliação e reformulação da arquitetura e metodologia de rede da UC

4.3 Reformulação da infraestrutura de rede
Primeira parte da implementação do projeto RFC1918, reformulação do transporte de
endereçamento privado na rede da UC, passou por instalar novos equipamentos na rede da
Universidade de Coimbra e novas ligações de rede para redundância e aumento de velocidade.
Para alterar a estrutura da rede da Universidade de Coimbra foi necessária uma fase de testes
de laboratório para validação de procedimentos e à posteriori passagem de tarefas para os
colegas.
A segunda parte da implementação implicou a configuração de todos os equipamentos de
core da Universidade de Coimbra, distribuição de rede entre todos os polos, todos os
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equipamentos de distribuição de cada polo e alguns equipamentos ligados as unidades
orgânicas exemplo: faculdades; departamentos; serviços centrais, etc.
No final da implementação conseguiu-se com que as redes que integraram a totalidade do
projeto acedessem aos vários locais dentro da Universidade de Coimbra sem ter necessidade
de recorrer ao NAT.

4.3.1 Projeto RFC1918 transporte de endereço privado na rede da UC
A implementação na área da arquitetura da rede de dados trouxe várias melhorias. Estre as
melhorias está a capacidade de routing do endereçamento IP privado usado na rede eduroam,
a centralização do NAT para toda a rede, independente do polo, o NAT é sempre feito no
mesmo equipamento.
Para a satisfazer foi usado o protocolo de routing OSPF que procede ao cálculo do caminho
mais curto entre os routers, tornando toda a infraestrutura de rede mais rápida e dinâmica.
Isto é essencial para arquitetura e para melhorar a performance dos equipamentos de routing.
Começou-se por avaliar a arquitetura existente e com base nas recomendações e melhores
práticas foram escolhidas as técnicas e metodologias a usar.
A arquitetura tem vários problemas, entre os quais a falta de automatização, capacidade de
auditoria e identificação, gestão difícil e complexa, suscetível de problemas de duplicação de
endereçamento e também sobrecarga de nos equipamentos que levavam a um aumento de
CPU e diminuição de performance.
Dessa forma com a nova solução pretende-se fazer a implementação de protocolos de routing
e estados de ligação para permitir uma maior e melhor segregação, torna a gestão mais
simples e a rede mais elástica.
Esta mudança implica a mudança de paradigma, sendo considerado o core da Universidade
de Coimbra uma rede privada, permitindo assim tráfego RFC1918 circular no mesmo. Dessa
forma foi estendido o routing das redes de clientes para toda a rede da Universidade de
Coimbra e com isto garantir a resolução das limitações e garantir os requisitos para a
implementação da nova arquitetura da rede eduroam.
As metodologias para cumprir com o exigido são:
•

(re)Definição da arquitetura da rede, com segregação baseada nas necessidades de
cada unidade/ponto de acesso e o risco e/ou valor de negócio associado
(departamentos/faculdades, administração, data centre, etc.);

•

(re)Definição dos fluxos de dados, com o objetivo de aumentar a auditoria o controlo
dos dados em trânsito (definição de regras de tráfego, routing, etc.) dentro da
Universidade de Coimbra;

•

(re)Definição do ponto de saída da rede da Universidade de Coimbra, centralizado a
disponibilização do NAT, permitindo uma maior elasticidade à infraestrutura.

Além de garantir a continuidade do projeto deixamos também a rede da Universidade de
Coimbra preparada para as necessidades exigidas nos nossos dias.
Essa alteração, implicou um planeamento detalhado por forma a obedecer aos seguintes
requisitos na sua implementação:
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•

Conseguir que um computador que está a aceder a determinado serviço interno,
consiga aceder sem ter que estar sujeito a NAT;

•

Conseguir bloquear, com firewall, determinado IP privado ou público (sem afetar uma
rede inteira debaixo de NAT)

•

Conseguir aplicar medidas preventivas em caso de ataque (tipo: mail, Ransomware,
etc.);

•

Conseguir garantir no futuro os seguintes mecanismos:

•

o

NAT;

o

Qualidade de serviço (QoS);

o

Logging para auditoria do sistema;

o

Resiliência;

Permitir garantir que um sistema é isolado. Uma máquina comprometida não deve
afetar as outras dentro do meio envolvente, nem o sistema em si.

Para o sucesso do projeto foi criado um ambiente de teste com vários equipamentos
configurados de forma a espelhar a realidade, sendo testados todos os cenários existentes,
possíveis falhas e criação de procedimentos.
Foram criados procedimentos e configurações para a instalação de:
•

Router/Switch L3 departamental;

•

OSPF no L3 departamental;

•

Atualização dos sistemas operativos nos equipamentos que não tinha as
funcionalidades ativas.

O planeamento final para avaliar as alterações que foram feitas na rede, tiveram que cumprir
com:
•

Plano de monitorização para avaliar a mudança e garantir o serviço;

•

Ser executado com o mínimo impacto nos utilizadores finais;

A avaliação destes pontos foi feita com recursos a sistemas de monitorização, Zabbix, e ao
recurso do ICMP durante as alterações, nos equipamentos envolvidos.
Todo o planeamento teve em conta várias obrigatoriedades como: redundância;
disponibilidade de serviço, todas as implementações feitas as indisponibilidades de serviço
têm de ser zero; capacidade de monitorizar as alterações e implicações nos sistemas
envolvidos.
Foi para isso planeado a instalação de equipamentos novos. Foi feito procedimentos
especificando ao detalhe, onde e como, fazer as ligações dos vários equipamentos pelos vários
pontos de distribuição da rede da Universidade de Coimbra. Após os equipamentos estarem
instalados nos locais, foram colocados os equipamentos novos a disponibilizar serviço e
despromover os antigos, para isso foram feitas configurações nos equipamentos novos e
antigos, e garantindo sempre disponibilidade de serviços. O projeto foi implementado tendo
sido garantido durante todo o processo a integridade e disponibilidade dos serviços, todas as
intervenções foram feitas com métricas para garantir o sucesso do projeto.
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4.4 Implementação
A implementação desta solução conta com vários equipamentos por forma a podermos criar
um ambiente de teste real ou o mais próximo do ambiente real possível. Para isso será usado
os seguintes equipamentos e componentes:
•

Dois firewall Check Point 13500 (hardware dedicado e proprietário):

•

Dois Switchs NEXUS:

•

Um switchs CISCO 2960:

•

Um Access Point WIFI;

•

Servidor para DHCP;

•

Servidor para controlador;

•

RADIUS para authentication/authorization;

•

RADIUS para accounting.

•

Clientes do eduroam para testes e avaliação da rede.

A Figura 26 mostra os equipamentos e componentes envolvidos para o ambiente de teste.

Figura 26: Lista de equipamentos e componentes

O primeiro passou pela definição de nomenclaturas para os equipamentos, definição de
endereços IP e equipamento necessário para interligação dos vários equipamentos. Toda a
informação disponibilizada é de laboratório de teste, não são dados de produção na
infraestrutura da UC.
Tabela 13: Tabela de descritivos dos equipamentos solução Check Point

Nomenclatura
fw1
fw2
switch1
switch2
switch3
AP01
DHCP01

Descritivo
Check Point 13500
Check Point 13500
Switch CISCO NEXUS
Switch CISCO NEXUS
Switch CISCO 2960
Access Point WIFI
Servidor DHCP

Pode ser vista na Tabela 13 com foi definida a arquitetura com Check Point à rede da UC e os
descritivos de cada componente. A arquitetura foi ligada através de dois switchs L3 NEXUS,
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sendo entre estes equipamentos que será feito o routing das várias redes para o ambiente de
teste, para acessos à rede UC e também para a internet.
Os Check Point fazem uma ligação para um switch L2, que é responsável por fazer a ligação
dos restantes componentes da arquitetura, servidor de DHCP e Access Point WIFI. Pode ser
vista a arquitetura física da solução na Figura 27 e os seus componentes.

Figura 27: Ligação física da arquitetura

Depois da definição da arquitetura foi feito um levantamento de necessidades para a
implementação da solução de testes, desde endereçamento para os equipamentos e redes de
routing, endereçamento IP privado para os equipamentos e endereço IP público para o NAT.
A informação necessária para a configuração dos vários equipamento e redes de testes podem
ser vistos no anexo E.
Depois do levantamento feito foi efetuado um planeamento para fazer a montagem de todos
os equipamentos do ambiente de testes e configurações necessárias.

4.4.1 Ligação dos equipamentos da solução
No cenário final e para garantir a redundância os firewall iram estar ligadas a 10Gbps entre os
dois equipamentos de fronteira e agregação para dessa forma haver redundância de caminhos
de rede. O detalhe das ligações pode-se ver no anexo F.
Com os equipamentos ligados foi efetuada a configuração dos dois firewall Check Point.
Primeiro foi feita a ligação dedica ponto a ponto para criação do cluster, sendo depois feita a
configuração conforme os dados definidos no projeto. A interligação dos equipamentos no
que respeitou ao OSPF da UC teve de ser feito com algum cuidado, sendo monitorizado as
implicações e possíveis alterações efetuadas às rotas devido algum possível problema nos
Check Point.
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Para interligar os equipamentos foi usado um switch L2 (switch3), já tendo sido preparado e
configurado todas as VLAN necessárias e portas para cumprir com o definido no planeamento.
O servidor com ESXi foi também devidamente configurado a nível de rede para garantir a
conectividade das várias máquinas virtuais. Depois de ligados, foram testadas as VMs a nível
de rede para garantir que a conectividade necessária está garantida.
Depois de ter validada toda a implementação inicial, foi configurado o ANSIBLE para fazer a
instalação das várias máquinas e integrar o sistema de automação de configurações. As
Seguindo-se com a implementação do controlador e das ferramentas necessárias a avaliação
de testes funcionais ao sistema.

4.4.2 Implementação do controlador
Com os vários componentes a funcionar e depois dos primeiros testes funcionais com sucesso,
foi iniciado a preparação e implementação dos vários componentes. Obtenção de toda a
informação necessária através de ferramentas para o efeito, para a criação do controlador,
para o capacitar para gerir sistema e o NAT nos firewall Check Point. Segue-se depois os testes
à solução e avaliação.
Implementação do Check Point
A implementação passou por inicialmente fazer um estudo sobre a utilização dos firewall e as
suas capacidades de gestão e configuração do NAT. O firewall Check Point tem disponível
vários tipos de NAT o pretendido é o NAT dinâmico referido pela Check Point como “Hide
NAT”.
O Check Point tem a possibilidade de associar objetos a regras, cada objeto referência um
elemento com definições de rede, ou diretamente a rede. Neste caso é necessário que o
endereçamento privado como público seja associar a uma regra (Rule) de NAT. Nesse sentido
como é pretendido que um utilizador em qualquer polo (endereçamento) possa aceder ao
exterior sempre com o mesmo endereço IP púbico, foi criado um objeto, para associação de
endereços IP privados do mesmo utilizador e o mesmo utilizador a um endereço IP público de
NAT.
Para teste, foi criado um conjunto de regras, para um userA, por exemplo, o objeto “userA”
foi criado e associou-se vários endereços IPs privados esse utilizador (objeto), e
respetivamente o mapeamento a 1 endereço IP público.
O processo passou por criar 3 objetos do tipo Host, pode-se ver na Figura 28, e dessa forma
regista-se os equipamentos com o respetivo IP no Check Point.
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Figura 28: Configurar Host no Check Point

Depois de criar os 3 hosts de testes conforme a Figura 29, avança-se para a criação de um
grupo, objeto “network group” e associação desses hosts ao grupo.

Figura 29: Hosts criados no Check Point

A associação é feita e associado ao nome do utilizador, neste caso userA, conforme a Figura
30 indica.

Figura 30: Network group associação de hosts

Para se poder depois associar um endereço IP público ao utilizador tem de se criar um objeto
“Host” e associar o endereço IP público, pode-se ver a configuração na Figura 31 essa
configuração.
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Figura 31: Host com endereço IP público para NAT no Check Point

Por fim e para cria a regra de NAT é necessário criar e associar as regras e aplicar as mesmas.
Pode ser visto na Figura 32 a regras criada e associada aos elementos de network groups,
neste caso tem acessos sem restrições “ALL_Internet”, e o endereço de IP de saída é o
endereço IP público no Host público criado, que ficou associado ao utilizador.

Figura 32: Regra de NAT para userA Check Point

O NAT a configurar tem de ser do tipo “Hide”, não pode ser estático, dessa forma a regra a
configurar é conforme a Figura 33 mostra. Para assim permitir ter vários endereços IP
internos.

Figura 33: Hide NAT Check Point

Depois de tudo criado as regras têm de ser aplicadas fazendo o “Install Policy” que vai aplicar
todas as regras e validar possíveis problemas.
Por forma a testar a resiliência dos equipamentos foram feitos testes e avaliados os
comportamentos, os testes foram:
- Desligar a ligação de rede de um dos equipamentos:
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- Repor a ligação de rede do equipamento;
- Forçar o desligar um equipamento;
- Ligar o equipamento (arranque do mesmo);
Em todos os testes feitos os equipamentos comportaram-se sem problema, as falhas criadas
para forçar a passagem do equipamento ativo para passivo foi sempre feita sem problema.
Nos casos de corte de energia e de rede a passagem de processamento do equipamento
desligado para o que está em standby foi sempre feito com sucesso, as sessões estabelecidas
e ativas foram sempre mantidas, havendo algumas percas de pacotes, mas nada significativo,
os pacotes perdidos rondar os 5 a 6 pacotes, pode-se ver no anexo G o resultado dos teste de
resiliência. A reposição da falha não tem qualquer impacto no sistema, o equipamento que
recupera fica como passivo não causado nenhuma entropia ao sistema.
Para esta solução seguiu-se o estudo e avaliação da informação de Application Programming
Interface (API) disponibilizadas pelo fabricante para gerir o equipamento, como pretendido,
fazer au automação das configurações.
Foi feita uma avaliação da documentação disponibilizada pelo fabricante, e as respetivas API
disponíveis para a manipulação do NAT nos firewall. As APIs disponibilizadas permitem obter
toda a informação que é necessária, assim como também permitem as configurações das
regras de NAT. Esta necessidade deve-se à necessidade de um sistema dinâmico de NAT.
As funcionalidades necessárias, conforme definidos na documentação oficial:
•

•

•

API de regras de NAT:
o add nat-rule
o show nat-rule
o delete nat-rule
API regras de Hosts:
o add-host
o delete-host
o show-hosts
API regras para grupos
o add-group
o delete-group
o show-group

Depois da implementação inicial e da configuração manual das regras de NAT, dos testes e do
levantamento das APIs necessárias, segue-se a criação do controlador para receber todos os
dados das APIs e da configuração das regras de NAT nos firewall.
Implementação do controlador
O controlador foi implementado em Linux, tendo sido instalado uma VM com CentOS para o
efeito. A implementação da solução do controlador deve fazer a gestão de todo o ambiente
de acessos ao eduroam e do NAT, para isso tem, com base todos os componentes do sistema
e os dados enviados para o controlador. Foi desenvolvido uma solução de APIs em Python,
para obter e centralizar os dados dos vários componentes e fazer a compilação dos dados e
dessa forma capacitar a solução de auditoria de acessos e gestão do NAT. O desenvolvimento
da solução é em Python, com recurso ao Flask, um framework para desenvolver aplicações
WEB.
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O controlador conta com a criação de 3 APIs de obtenção de informação dos vários
componentes, e cada API tem do lado do servidor correspondente um agente para envio de
informação, elas são:
•
•
•

API para authentication de RADIUS;
o Agente no RADIUS authentication;
API para accouting de RADIUS;
o Agente no RADIUS accouting;
API para atribuição de endereço IP privado aos equipamentos autorizados;
o Agente no servidor de DHCP.

Numa fase inicial para testes foi usado uma estrutura de ficheiros de logs das várias APIs, para
desta forma testar a solução e avaliar a sua viabilidade. É pretendido que depois da fase de
testes estes dados sejam armazenados numa base de dados e não numa estrutura de
ficheiros. A integração de uma base de dados vem dar uma quantidade de benefícios, eles
são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Descentralização dos logs (descentralização);
Escalabilidade, possível aumentar o número de controladores;
o Múltiplos acessos;
Controlo aos dados;
o Abstração dos dados;
Backups de base de dados de forma simples e confiável;
Recuperação de informação em caso de problemas, mais simples que ficheiros;
Melhorar a performance de acesso a dados;
Capacidade de dar resposta a auditoria;
Melhorar e capacitar o sistema de estatísticas de utilização de forma sustentada;

A nível da segurança de as APIs implementam controlo de acesso e autenticação, com recurso
a um token por máquina e também com restrição por IP. A Tabela 14 mostra parte do código
com essa finalidade.
Tabela 14: Aplicação de controlos de acessos ao controlador de APIs
# A list with keys to our clients
app.config["API_KEY"] = ["not_so_secret", "secret01", "secret02"]
# ONLY THIS MACHINES, could access to the web services
app.config["PERMITTED_MACHINES"] = ["127.0.0.1", "192.168.1.89", "172.16.30.240"]
(…)
# ALLOW ONLY MACHINES THAT MATCH THE "PERMITTED_MACHINES" LIST
client_info = get_client_info(request)
if client_info[1].split(":")[1] not in app.config["PERMITTED_MACHINES"]:
logger_engine.warning('request: ' + str(request) + ', ' + 'client_info:' + str(client_info))
abort(401, description="Unauthorized")
# VALIDATE THE REQUEST BODY CONTAINS JSON
if request.is_json:
# Parse the JSON into a Python dictionary
req = request.get_json()
req = loads(req)
# ALLOW ACCESS TO THIS SERVICE ONLY IF IF CLIENT API KEY EXIST IN THE LIST
if req["api_dev_key"] not in app.config["API_KEY"]:
abort(403, description="Unauthorized")
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Foram feitas alterações as configurações dos servidores de RADIUS por forma a gerar
informação em formato JavaScript Object Notation (JSON), para dessa forma, ser mais fácil a
utilização dos dados. Os logs de um pedido de accounting de RADIUS completo, ligar e
desligar, pode-se ver no anexo H nas Tabela 42 e Tabela 43. Depois das reconfigurações os
logs ficam muito mais fáceis de tratar, pode-se ver o output novo no anexo H nas Tabela 44 e
Tabela 45, sendo o tratamento dos dados muito mais simples. Esta alteração e reconfiguração,
ajuda a leitura dos dados de accounting simplificando facilitando a separação e obtenção da
informação. A informação que se pretende receber está descrita na Tabela 15.
Tabela 15: Informação a receber do RADIUS accouting

Dados
Data e hora
ID da sessão
Estado
E-mail
MACAddress

Atributo API
timestamp
acct_session_id
acct_status_type
username
calling_station_id

Descrição
Registo da data e hora da sessão
Informação que fica associado à sessão
Tipo de sessão (Início ou Fim)
Informação do e-mail associado à sessão
Informação do MAC-Address do equipamento da
sessão

Foi desenvolvido uma API para receber os dados do agente, a invocação da API está descrita
na Tabela 16.
Tabela 16: API para receber informação do RADIUS accounting

API
JSON REQUEST
https://fw1.msi.uc.pt/account (POST) {
"timestamp ": json_line["timestamp"],
"acct_session_id": json_line["acct_session_id"],
"username": json_line["username"],
"acct_status_type":json_line["acct_status_type"],
"callig_station_id":json_line["calling_station_id"],
}
A API do RADIUS authentication tem como finalidade receber do servidor de RADIUS a
informação das autenticações feitas no sistema. O mesmo fora a mês alteração no RADIUS
authentication, o anexo H na Tabela 46 mostra os logs de pedidos de authentication de
RADIUS, e o anexo H na Tabela 47 mostra os dados já simplificados e de fácil acesso e leitura
para tratamento. A informação que se pretende receber está descrita na Tabela 17.
Tabela 17: Informação a receber do RADIUS authentication

Dados
IP do AP
MAC-Address
AP e SSID
Data e hora

Atributo API
nas_identifier
do called_station_id
timestamp

Descrição
Informação do endereço IP do AP
Informação do MAC-Addres do AP e o SSID que
foi feita a autenticação
Registo da data e hora que foi feita a
autenticação
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E-mail
MAC-address
Estado

username

Informação do e-mail usado para autenticar no
eduroam
calling_station_id Informação do MAC-Address do equipamento
que autenticou
result
Resultado do pedido de autenticação (accept,
reject)

Foi desenvolvido uma API para receber os dados do agente, a invocação da API está descrita
na Tabela 18.
Tabela 18: API para receber informação do RADIUS authentication

API
https://fw1.msi.uc.pt/auth (POST)

JSON REQUEST
{
"nas_identifier": json_line["nas_identifier"],
"username": json_line["username"],
"timestamp": json_line["timestamp"],
"calling_station_id":json_line["calling_station_id"],
"called_station_id": json_line["called_station_id"],
"result": json_line["result"]
}

Relativamente ao serviço de DHCP a informação que se pretende receber está descrita na
Tabela 19.
Tabela 19: Informação relativa à API para o DHCP

Dados
IP atribuído
MAC-Address
Nome da
máquina
Data e hora

Atributo
API
ip
mac_id
hostname
timestamp

Descrição
Informação do endereço IP privado atribuído
Informação do MAC-Address do equipamento
Registo do nome da máquina que obteve o endereço IP
privado
Registo da data e hora que foi feita a autenticação

Foi desenvolvido uma API para receber os dados do agente, a invocação da API está descrita
na Tabela 20.
Tabela 20: API para receber informação do servidor DHCP

API
https://fw1.msi.uc.pt/dhcp (POST)

JSON REQUEST
{
"ip": json_line["IP"],
"hostname": json_line["Hostname"],
"mac_id": json_line["mac"],
"timestamp ": json_line["timestamp"]
}
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Depois do desenvolvimento do servidor de APIs centralizado, avançou-se para a criação dos
agentes em cada um dos serviços necessários.
Implementação do agente para o RADIUS
O serviço de RADIUS está separado em dois, um servidor para authorization e authentication,
e outro servidor para o accouting.
O servidor de RADIUS authentication, tem a informação relativo à autenticação, e deve enviar
essa informação para o controlador, essa informação será a informação que associa o
utilizador, o e-mail usado para autenticar, e o MAC-Address do equipamento usado para ligar
à rede, os dados a serem enviados são:
•
•
•
•
•
•

IP do AP;
MAC-Address do AP e SSID;
Data e hora da autenticação;
E-mail usado para autenticar;
MAC-address do equipamento;
Resultado (accept, reject).

Esta informação corresponde à autenticação feita pelo supplicant, e também se pretende
obter dados do authenticator que está a usar para aceder ao eduroam.
No servidor de RADIUS accouting foi criado um agente do controlador de gestão, com a
finalidade de enviar os dados de accouting para servidor central de gestão do ambiente
(controlador), os dados a serem enviados são:
•
•
•
•
•

Data e hora da autenticação;
ID da sessão;
Tipo de pedido (Início ou Fim);
E-mail usado para autenticar;
MAC-Address do equipamento.

Esta informação corresponder à associação da sessão, início ou fim, por parte do
authenticator, quer sejam APs ou switchs. Os dados são depois processados pelo controlador
para gerar as regras e controlar os acessos necessários.
Os agentes em ambos os casos têm a responsabilidade de obter os dados do ficheiro de logs
do sistema RADIUS e enviar os para API JSON existente no controlador, onde são guardados
para processamento. O serviço de API usa uma placa de rede e uma rede diferenciada da rede
do serviço de RADIUS, dessa forma também se consegue uma separação da carga na rede.
Os agentes criados são configurados no sistema Linux de forma resiliente, ou seja, de forma a
que reinicie sempre que haja algum problema que o faça terminar.
O controlador requere que os agentes tenham implementados dois tipos de recuperação, eles
são:
1. Falha do próprio agente;
a. Recuperar onde parou;
b. Recuperação total;
2. Falha do servidor de APIs (controlador);
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a. Recuperar onde parou;
b. Recuperação total.
No caso de ser necessidade recuperar o sistema os agentes têm de ser capazes de recuperar
os dados globais locais e reenviar para o servidor.
Implementação do agente para o DHCP
O servidor de DHCP responsável por atribuição de endereçamento IP privado aos
equipamentos, tem também um agente com responsabilidade de gerar o accouting para o
servidor de accounting de RADIUS, tendo também outro agente do controlador para enviar
informação para o controlador central com os dados relativos atribuição dos endereços IP
privados, esses dados são:
•
•
•
•

IP atribuído;
MAC-Address do equipamento;
Nome da máquina;
Data e hora da atribuição do IP.

Neste caso, a implementação do agente para o controlador, irá usar informação gerada pelo
agente responsável por gerar o accounting para o RADIUS, agente este que já existe na solução
desenvolvida na reformulação do RADIUS. O agente de DHCP consegue identificar e separar o
que um pedido de DHCP válido para a solução, neste caso o DHCPACK (confirmação do cliente)
do endereço IP oferecido e o DHCPRELEASE (quando enviado não é obrigatório).
Foi feita uma alteração a esse agente, por forma a que além de enviar o pacote de accounting
para o RADIUS faça também a escrita do mesmo para um ficheiro para ser lido pelo novo
agente do controlador. A informação gerada é uma lista, pode-se ver no anexo I Tabela 48,
com os dados enviados para o RADIUS accouting. Esta escolha recaiu na resiliência dos dois
ambientes, fazer um agente que faça ambos os pedidos tornavam um ponto de falha para
ambos os sistemas, desta forma caso o agente do controlador tenha problemas o accounting
RADIUS de DHCP é gerado na mesma. Este comportamento será depois avaliado e em caso de
verificação de falhas, será feito uma agente do controlador de backup no servidor de RADIUS
accounting para enviar os dados de DHCP para o controlador, detalhado no subcapítulo
relacionado com o controlador.
O agente criado é configurado no sistema Linux de forma resiliente, ou seja, de forma a que
reinicie sempre que haja algum problema que o faça terminar.

4.4.3 Implementação do agente de configuração do Check Point
Após a validação dos dados recebidos nas várias APIs, iniciou-se os testes às APIs do Check
Point, para manipulação e configuração do NAT. As regras de NAT a serem criadas têm como
associação, os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•

Hora da autenticação;
MAC-Address do equipamento que autentica;
Endereço de e-mail usado para autenticar;
Hora da atribuição do IP;
MAC-Address do equipamento que recebe IP;
Atribuição de um endereço IP público da pool de IPs.
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Após estas regras estarem aplicadas, o sistema passa a permitir que as máquinas com os
endereços IP públicos definidos comuniquem com o exterior, fazendo NAT para o endereço IP
público escolhido. Depois destes testes avançou-se para a avaliação e testes da solução.

4.5 Avaliação
A avaliação irá passar por avaliar os vários componentes da solução, detalhando o seu
funcionamento e o resultado final da solução como um todo. O equipamento Check Point tem
grande relevo nesta solução, pois é o gateway das redes privadas e responsável pelo routing
RFC1918 para a UC. Os componentes de RADIUS, servidores Linux com serviço de RADIUS
autentication e RADIUS accounting e o servidor Linux com serviço DHCP ICS instalado para
atribuição de endereço IP privado às máquinas que autenticam na rede eduroam de teste
também têm um papel essencial e são alvo de avaliação e testes. Estes testes não têm em
conta latências de rede, nem caga que pode existir numa rede em ambiente real.

4.5.1 RADIUS
Os testes ao serviço de RADIUS tiveram sucesso, foi possível verificar que a escalabilidade
horizontal não traz problema ao funcionamento e os equipamentos (authenticator)
funcionam sem problemas com essa redundância. As API implementadas também não
mostraram problemas, nem a nível de obtenção de dados nem na carga a dar ao equipamento.
Os testes ao serviço RADIUS foi feito a quando a sua implementação, por ser um serviço replica
do que está em produção, na implementação estão detalhados os testes feitos.

4.5.2 DHCP
O serviço de DHCP foi implementado num servidor Linux e por forma a avaliarmos o serviço e
necessidades de escalabilidade de resposta à quantidade de equipamentos que se podem ligar
ao eduroam foram feitos testes de caga. O objetivo é percebe as limitações e avaliar a
disponibilidade e comportamento do serviço. Para o teste inicial foram usadas 32 classes C
(192.168.0.0/19);
Para avaliar a disponibilidade do serviço sobre carga foi necessário criar um método de
controlo, isto é, avaliar o que é o comportamento normal e qual o comportamento desse
controlo quando o sistema estiver sobre carga, e perceber os efeitos nocivos que se consegue
criar. Para controlo isso foi usada a ferramenta NMAP, esta tem capacidade de avaliar o estado
do DHCP e assim servir para controlo do serviço. O comando usado para controlo pode-se ver
na Tabela 21, e o resultado normal quando o serviço está a funcionar devidamente.
Tabela 21: Script de controlo para DHCP

Comando
Resposta ao comando
nmap --script broadcast-dhcp- Pre-scan script results:
discover
| broadcast-dhcp-discover:
| IP Offered: 192.168.6.164
| DHCP Message Type: DHCPOFFER
| Server Identifier: 192.168.6.2
| IP Address Lease Time: 0 days, 0:05:00
| Subnet Mask: 255.255.255.0
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| Router: 192.168.6.2
| Domain Name Server: 10.0.1.249, 193.136.200.36,
193.136.200.38
|_ Broadcast Address: 192.168.6.255
Depois avançou-se com o estudo de como poder saturar o serviço, e para isso foi escolhida a
utilização de uma ferramenta que além de saturar o DHCP também faz teste de caga ao
mesmo tempo, a ferramenta usada foi a “yersinia”.
Foi ainda criado um segundo script de controlo, pode-se ver no anexo I na Tabela 49, assim
como o seu ouput. A finalidade deste script, além de pretender avaliar a resposta do DHCP, é
também avaliar as percas de pacotes do mesmo e quando ocorrem. O funcionamento é a cada
tipo de pedido de DHCP ele espera resposta, os pedidos são, Discovery, Request. Existe um
terceiro pedido que não tem resposta por parte do servidor, por isso não se aguarda por
resposta, esse pedido é o Release, que liberta o endereço IP atribuído. O tempo de reposta
pode-se ver no output pela quantidade de pontos (“.”) que aparecem que refere a quantidade
de broadcasts que são recebidos que não são destinados a ele, não houve necessidade de
adicionar tempo de resposta pois esse valor dá para ter uma ideia de grandeza no tempo de
resposta. Foi usado para obter 200 IPs seguidos se qualquer problema, havendo alguns
tempos de resposta do servidor dispares, uns rápidos outros um pouco mais lento.
próximo teste realizado foi testar o esgotamento de IP da Pool com base no software
“yersinia”, o método pode-se ver no anexo I
O

Tabela 50, onde estão os resultados dos logs do DHCP. O teste de stress envolveu colocar os
scripts de controlo a correr quando está a ser usado o “yersinia” para saturar o serviço, é com
facilidade que se consegue verificar que o serviço começa a ter problemas de perca de pacotes
e não resposta. Pode ser visto por exemplo na Tabela 22 a resposta do primeiro serviço de
controlo, quando o ataque começa, durante e depois. O segundo serviço de controlo também
para e não arranca mais, pois não obteve resposta do servidor ao pedido que fez.
Tabela 22: Resposta de controlo durante ataque ao DHCP

Avaliação no início do ataque
nmap --script broadcast-dhcp-discover
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2020-10-13 15:20 WEST
Pre-scan script results:
| broadcast-dhcp-discover:
| IP Offered: 192.168.30.130
| DHCP Message Type: DHCPOFFER
| Server Identifier: 192.168.6.2
| IP Address Lease Time: 0 days, 0:05:00
| Subnet Mask: 255.255.224.0
| Router: 192.168.6.2
| Domain Name Server: 10.0.1.249, 193.136.200.36, 193.136.200.38
|_ Broadcast Address: 192.168.31.255
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
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Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 1.07 seconds
Avaliação durante o ataque
nmap --script broadcast-dhcp-discover
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2020-10-13 15:21 WEST
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 10.07 seconds
Avaliação com a paragem do ataque
nmap --script broadcast-dhcp-discover
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2020-10-13 15:21 WEST
Pre-scan script results:
| broadcast-dhcp-discover:
| IP Offered: 192.168.30.130
| DHCP Message Type: DHCPOFFER
| Server Identifier: 192.168.6.2
| IP Address Lease Time: 0 days, 0:05:00
| Subnet Mask: 255.255.224.0
| Router: 192.168.6.2
| Domain Name Server: 10.0.1.249, 193.136.200.36, 193.136.200.38
|_ Broadcast Address: 192.168.31.255
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.07 seconds
Com os testes conseguiu-se perceber que que o serviço de DHCP deixou de dar resposta
quando sobre carga, que era o esperado. O script de controlo passou a não obter resposta, ou
seja, não obteve sequer o “DHCPOFFER” do servidor. Os testes ao servidor de Linux com o
serviço de DHCP mostrou alguns problemas de carga com a quantidade de pedidos que pode
ser gerado devido à quantidade de equipamentos na rede. Devido a esta limitação a solução
deve contemplar mais que 1 servidor de DHCP por polo, sendo por isso recomendado escalar
o serviço e acautelar essa necessidade no futuro.

4.5.3 Controlador
A avaliação dos vários agentes e do servidor de API teve em conta a carga que é dada nos
serviços. Uma vantagem com a escalabilidade dos serviços de RADIUS e de DHCP está
diretamente ligada à performance dos agentes, que desta forma cada um deles também tem
de tratar menos pedidos, mas o servidor tem de tratar de todos.
Por forma avaliar a performance do sistema foi simulado uma quantidade de logs em tempo
real para que os agentes tivessem de processar e enviar para o servidor central. Seguiu-se o
mesmo método para todos os serviços, RADIUS e DHCP, criação de um script para cada um
dos serviços com capacidade de gerar logs, com capacidade de parametrização. O script para
simular o DHCP tem a particularidade de recriar MAC-Address e IPs para não ser sempre o
mesmo valor a ser injetado. A avaliação é feita com base na relação do número de logs criados
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e que não foram processados pelo agente, e dos processados e enviados para a API que foram
processados pela API do lado do controlador.
Para os testes de avaliação de carga, são criados logs com várias cadências, elas são:
•
•
•

20 logs em cada servidor por segundo;
40 logs em cada servidor por segundo;
80 logs em cada servidor por segundo.

Desta forma, pretende-se avaliar a capacidade do agente para ler e processar os logs na
máquina e avaliar a resposta da API no controlador com valores bastante a cima do que foi
registado.
O primeiro ambiente de teste foi composto por: um agente para o serviço de DHCP, um agente
para o serviço de RADIUS authentication e um agente para o serviço de RADIUS account.
Podem ser vistos no anexo J os resultados dos testes. Foi validado com valores máximos 40
logs por segundo há algum atraso no processamento, atraso de 3 segundos, o que ao fim de
10 minutos com essa cadência o valor começa a ser elevado e não viável a cadências de 40
por segundo. Este comportamento não é esperado tendo em conta o valor máximo ser de
28.67 logs por segundo. Como pode-se ver na secção 3.1.3.
Para melhorar a performance da utilização das APIs, os agentes devem ler e enviar informação
em conjunto de dados, recorrendo a um buffer. Dessa forma a criação de um buffer para
melhorar a performance, diminuindo a quantidade de pedidos feitos à API e aumentando a
disponibilidade do controlador. Com a alteração para a criação dos mesmos 40 logs por
segundo, o atraso passou a ser menos de 1 segundo ao fim de 10 minutos.

4.5.4 Check Point
Um dos pontos de falhar que podia causar possíveis problemas residia na solução do NAT e a
sua capacidade de resposta à quantidade de equipamentos ativos na rede. Para fazer um
estudo da resiliência e performance do NAT do firewall Check Point. Para avaliação fez-se um
conjunto de ferramentas e preparou-se um conjunto de servidores para simular acessos
simultâneos.
Para avaliar a utilização das APIs da solução foi criado um conjunto de testes a efetuar, o
processo de podem ser vistos na Tabela 23.
Tabela 23: Processo de configuração via API

Configuração a efetuar
Adicionar um novo Host

Descrição dos passos
Adicionar um novo Host associar a um endereço IP
privado.
Adicionar um novo Host
Adicionar um novo Host associar a um endereço IP
público.
Registar o novo grupo de Host e Cria rum “Host Group” para poder associar os vários
associar hosts
hosts de um utilizador;
Adicionar os Host associados aos endereços IP
privado.
Cria rum novo objeto de regra de Cria um novo objeto de NAT;
NAT
Associar o grupo de hosts do utilizador;
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Aplicar as regras, “install-policy”

Associar endereço IP público desse utilizador ao
objeto de NAT;
Definir o tipo de NAT como Hide.
Aplicar as configurações aos equipamentos.

Seguindo o conjunto de testes definidos, foi usado primeiro a API para adicionar um novo
host, sendo usada a API “add-host”, esta API recebe um JSON com o seguinte formato indicado
na Tabela 24.
Tabela 24: Check Point API add-host (add-host)

API
https://fw1.msi.uc.pt/add-host (POST)

JSON REQUEST
{
“name”: “H01userA”,
“ip-address”: “192.168.6.200”
}

Deve também ser criado um objeto de Host para esse utilizador com atribuição do endereço
IP público, esse registo será o registo associar na regra de NAT. Foi criado também o host
“userAPublic”, com endereço IP “194.160.60.200”, conforme a indicado na Tabela 25.
Tabela 25: Criar Host para endereço IP público (add-host)

API
https://fw1.msi.uc.pt/add-host (POST)

JSON REQUEST
{
“name”: “H01userA”,
“ip-address”: “192.168.6.200”
}

Foram criados 3 hosts com endereços IPs privados diferentes para o utilizador A (userA), o
H01userA, H02userA, e o H03userA, e um Host com endereço IP público “userAPublic”. Depois
de ter os objetos Hosts criados, estes têm de ser associados todos a um objeto do tipo grouphosts, para referenciar os 3 objetos Hosts criados com endereço IP privado, recorreu-se à API
“add-group”, esta API recebe um JSON com o seguinte formato indicado na Tabela 26.
Tabela 26: Check Point API associar hosts a grupos (add-group)

API
https://fw1.msi.uc.pt/add-group (POST)

JSON REQUEST
{
“name”: “userA”,
“members”: [“ H01userA “, “ H02userA”, ”
H02userA”]
}

Após a criação do grupo de hosts, deve ser associado o mesmo a uma regra de NAT e essa
mesma regra deve referenciar o Host com endereço IP público como sendo o “translation
source” em modo NAT Hide. Para fazer essa configuração recorreu-se à API “add-nat-rule”,
esta API recebe um JSON com o seguinte formato indicado na Tabela 27.
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Tabela 27: Check Point API criação do NAT (add-nat-rule)

API
https://fw1.msi.uc.pt/add-nat-rule (POST)

JSON REQUEST
{
“package” : “standard”,
“position” : “top”,
“comments” : “Regra NAT userA”,
“enabled” : false,
“install-on” : [ “Policy Targets” ],
“method” : “hide”
“original-source” : “userA”,
“original-destination” : “All_Internet”,
“translated-source”: “userAPublic”
}

Após a criação das regras necessárias é necessário aplicar as regras nos firewall para isso é
preciso efetuar o “install policy” de todas as regras. Para fazer essa operação recorreu-se à
API “install-policy”, esta API recebe um JSON com o seguinte formato indicado na Tabela 28.
Tabela 28: Check Point API install policy

API
https://fw1.msi.uc.pt/install-policy
(POST)

JSON REQUEST
{
“policy-package” : “standard”,
“access” : true,
“threat-prevention” : true,
“targets” : [ “msi-gateway” ]
}

Foram encontrados alguns problemas, a solução tem um problema na escalabilidade, os vários
problemas são:
1. Solução com equipamentos proprietários de um fabricante;
a. Em caso de avaria tem de se aguardar pelo suporte ou em caso de não haver
comprar novos equipamentos;
b. Em necessidade de escalar horizontalmente há necessidade de adquirir novos
equipamentos, podendo haver alguns constrangimentos;
2. Limitações de performance ainda por avaliar;
a. Não foi encontrado informação sobre o limite das tabelas de ARP;
Apesar dos valores de performance indicados pelo fabricante não indiciarem problemas, os
testes de avaliação contemplam avaliação e estudo e da capacidade de resposta para
podermos avaliar a performance e limites dos equipamentos.
A limitação deve-se à necessidade de a cada aplicação de regras de NAT, firewall, ou qualquer
alteração às configurações haver a necessidade dos equipamentos aplicarem as alterações,
estas submissões de alterações têm um peso de processamento para o equipamento, e como
tal, leva algum tempo aplicar fazendo com que a solução não seja viável, pois a solução
contempla alterações constantes no NAT o que para este equipamento traduz em cada
alteração uma submissão de regras e tempo. Isto leva a que cada equipamento após ganhar
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IP tem de aguardar entre 20 a 30 segundos para poder ter acesso à internet, podendo em
alguns casos, demorar até 1m20s, o que não é viável. A cada período de aplicação de regras,
novas estão a ser criadas, levando a que o tempo de aplicar as regras varie.

4.5.5 Resultado dos testes à solução
Após a avaliação de todos os componentes da solução foi detalhada uma tabela para os
resultados dos testes definidos, a Tabela 29 mostra a qual o teste específico e o resultado.
Tabela 29: Resultado dos testes da solução com Check Point

Avaliação

Testes e avaliações

DHCP
Testes de carga
Controlador
Testes de carga
(APIs)
Tempos
de Tempos
de
resposta
disponibilização do
serviço
para
os
clientes que ligam ao
eduroam
Avaliar
Identificação
de
fidedignidade
fluxos dos pacotes do
sistema e percas de
informação
Resiliência
Check Point

Avaliar testes
resiliência

Escalabilidade
Check Point

Capacidade
de
escalar o ambiente

Testes
funcionais
sistema

de

Definição e avaliação
ao de testes funcionais

Monitorização

Identificar pontos de
monitorização
e
avaliar
a
monitorização
necessária.

Detalhe do teste

Sucesso
Sim
Não
Avaliou-se que tem algumas Parcial
limitações. O serviço para uma
quantidade
grande
de
utilizadores tem de ser escalado.
Não tem perca de informação X
em cenário de carga real.
O tempo de resposta não é
X
aceitável. Demora bastante
tempo até o serviço estar
disponível ao cliente.
Consegue-se
obter
detalhadamente informação de
todo o sistema, e não há perca
de informação em cenário de
carga real.
O sistema mostrou resiliências a
falhas. tanto nos Check Point,
como nas APIs.
Não
é
possível
fazer
escalabilidade,
apenas
comprando novas máquinas.
Os
testes
funcionais
funcionaram, sendo possível
efetuar os trabalhos desejados.
O tempo de disponibilidade de
serviço não é aceitável.
Identificados os pontos de
integração dos vários servidores
no sistema de Monitorização da
UC.
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X

X
X
Parcial

X

Esta solução não é viável pois o ponto central e critico além de ser um ponto de falha
reconhecido, de não ter escalabilidade e ter de se ficar agarrado a um fabricante tanto a nível
de equipamentos como de suporte, problemas aceites pela instituição, tem um problema de
desempenho na arquitetura desenhada, não é capaz de dar resposta em tempo ao solicitado
no que respeita à criação de regras de NAT. Pode ser visto no anexo K os tempo que demora
o serviço a ser disponibilizado para o equipamento que autentica na rede, neste caso pode-se
ver que a primeira ligação é apenas estabelecida ao fim de 40 segundos, sendo depois feito
testes de desligar e voltar a ligar da rede seguidos. O tempo de resposta da autenticação é de
1 ou 2 segundos no máximo, valores que são ignorados pois são valores baixos para os
resultados. Nos vários testes a disponibilização do serviço vária de 20 segundos chegando a
ser de 50 segundos, o que não é aceitável para os tempos que se pretende disponibilizar o
serviço. Estes testes num ambiente de laboratório e sem carga, com carga é espectável que
piore o comportamento. Foi feito um contacto com o fabricante da solução para validar o
comportamento, tendo sido confirmado que, não há alternativa ao funcionamento visto.
Sendo mesmo desaconselhado pelo fabricante este tipo de utilização, devido há quantidade
de alterações que são espectáveis, o sistema não vai ter um bom comportamento.
Uma vez que a solução não se mostrou capaz devido ao componente de NAT, foi definida uma
solução alternativa que venha colmatar a falha encontrada na solução com Check Point. Uma
vez que os outros componentes mostraram bons resultados, iram ser reutilizados na nova
arquitetura. Para a solução alternativa possa implementar um sistema mais segregado, esse
modelo contará com servidores Linux para dar resposta ao NAT espalhados pelos vários
departamentos e faculdades (pontos de distribuição) da Universidade de Coimbra.
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5 Solução baseada em Linux
Devido à solução inicial não ser satisfatória, como identificado na secção 4.5.5, fez-se um
estudo de desenvolvimento de uma solução alternativa que conseguisse dar resposta às
necessidades do eduroam, e às características definidas pela UC.
Para resolver o desafio proposto pela instituição, e diminuir a quantidade de endereços IP
públicos em uso, optou-se por uma solução com uma arquitetura dispersa por toda a UC,
neste caso, não só geograficamente, mas a implementar por faculdade ou departamento.
Dessa forma simplificar a gestão e controlo por local do eduroam, tornando-se uma
arquitetura facilmente escalável e ao mesmo tempo diminuir pontos de falhas globais, que
afetem toda a rede. A solução pretende fazer uma segregação do eduroam em segmentos de
redes, cada local é associado a um segmento da rede e à implementado a arquitetura local. A
aplicação desta estratégia, e também recomendada pelo ISO 27001 [33], para implementação
de estratégias de controlo de segurança. Alguns controles de segurança e conceitos
recomendados no ISO 27001, podem ser vistos e pensados para a solução:
•

Produto: eduroam seguro

•

Serviço: serviço de monitoramento de tráfego de rede

•

Dados: informação de inventário de ativos

•

Atividade: configurar e manter servidores e serviços

A solução contempla a implementação desta arquitetura bem definida em cada local, isto é,
em cada departamento(s), faculdade(s) ou ponto de distribuição (departamentos que sejam
próximos ou com pontos de distribuição coincidentes, pode agrupar esses locais).
Esta estratégia permite capacitar a arquitetura global com apenas um ponto de falha por local,
não trazendo impacto para os outros locais, as falhas são bem localizadas e a escalabilidade
mais fácil de se conseguir. Esta solução reutilizou as reformulações de rede RFC1819 e RADIUS
que são essenciais para o bom a melhoria da rede e auditoria e controlo de acessos.
A arquitetura contempla a integração das redes privadas usadas nas redes eduroam, a
integração no routing dinâmico e automático (OSPF) da UC, e dessa forma separa o tráfego
interno com a utilização da utilização do RFC1918, dos acessos que vão para o exterior, que
necessitam do recurso de NAT.
A solução conta com um controlador para gestão e controlo dos acessos e recursos de NAT.
Pretende-se que esse controlador possa ser escalado, e dessa forma conseguir-se eliminar
pontos de falha centrais, caso haja algum problema com algum controlador apenas afeta um
local específico e simplifica o processo de recuperação desses ambientes. A gestão também
fica mais simplificada, a quantidade de equipamentos ligados ao eduroam local com recurso
ao NAT por local é bem menor que globalmente.
Conseguimos ainda mitigar um possível problema nos casos de uso com Linux como router,
diminuindo dessa forma o tamanho das tabelas de ARP.

5.1 Arquitetura
O que é pretendido é eliminar o ponto de falha que existe com os equipamentos eduroam e
a sua capacidade de dar resposta a grandes volumes de tráfego, conforme demonstrado
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anteriormente. A arquitetura prevê aplicar um router para eduroam nos vários
departamentos da UC para roteamento do tráfego da rede eduroam local para a rede UC ou
para o equipamento NAT, caso o destino seja a internet. Esta implementação pretendeu
implementar o protocolo OSPF no equipamento de gateway para dessa forma conseguir
distribuir e separar o tráfego com destino à rede da UC do tráfego com destino à internet.
Este router terá a responsabilidade de interligar as redes eduroam locais com todas as redes
internas da UC através de OSPF. A utilização do router como gateway da rede, permite fazer
routing dos acessos para a internet para um servidor Linux responsável pelo NAT.
A arquitetura concebe um equipamento para fazer routing das redes, de preferência um
equipamento router, o nosso caso será um router CISCO com OSPF para integração no routing
da UC, e integrar o RFC 1918. A arquitetura da solução a implementar pode-se ver na Figura
34.

Figura 34: Arquitetura alternativa com eduroam local

Com esta arquitetura pretende-se conseguir escalabilidade, eliminar alguns pontos de falha
detetados e mitigar alguns problemas que existem nos componentes usados que compõem a
solução. A separação das redes eduroam por local diminui o domínio de colisão, previne
problemas de broadcast (ex: Broadcast storm), elimina o broadcast desnecessário entre redes
e tráfego desnecessário na rede de distribuição da UC. Para redundância do equipamento de
routing, será instalado um segundo equipamento com a implementação de VRRP entre os
dois, para dessa forma garantir redundância na arquitetura. O mesmo modelo será
implementado no equipamento Linux com NAT.
Alternativamente a solução pode contemplar um Linux para disponibilizar OSPF e fazer o
routing, pois sendo uma solução distribuída os locais têm pouca utilização. Um router CISCO
para rotear a rede em alguns locais pode ter alguns impedimentos por não haver
disponibilidade, quer seja limitações em equipamentos ou verbas para aquisição de novos.
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Desta forma a solução pretende contemplar a substituição por um servidor Linux que permita
manter as capacidades de escalabilidade e gestão.

5.2 Prova de conceito (POC)
A solução implementa parte da arquitetura usada na solução com Check Point, nos serviços
RADIUS, DHCP e a existência do controlador para controlar e gerir o NAT. O controlador deve
ser capaz de gerir os servidores Linux que disponibilizam o recurso NAT, à semelhança da
solução usada para os Check Point. A utilização das APIs é opção, para isso, pretende-se criar
um agente em cada servidor de NAT com capacidade de gestão das regras de NAT baseadas
em iptables, e dessa forma disponibilizar e gerir recurso de NAT necessário.
Pretendeu-se implementar uma prova de conceito (POC) baseado numa implementação que
simule um local de distribuição eduroam (faculdade ou departamento). Pretende-se
demonstrar o conceito e retirar evidências que a solução é viável para a implementação em
ambiente real.
A nível de componentes da solução esta conta com os mesmos componentes; RADIUS para
AAA, serviço de DHCP para atribuição do endereçamento IP privado, router para routing e um
servidor Linux para o recurso do NAT. Foi reutilizado da implementação da solução com Check
Point, o serviço de DHCP, os servidores de RADIUS e do controlador para gestão da solução de
NAT. Contudo, o controlador necessitou de alterações ver secção 4.4.2.
Para a implementação da solução, são necessários acrescentar os seguintes equipamentos:
•

Um switchs CISCO C3860 L3;
o

•

Alternativa: Servidor Linux para routing e gateway;

Servidor Linux para disponibilizar o recurso de NAT.

Foram criadas duas máquinas: uma VM para fazer o NAT e outra para fazer testes de routing
com OSPF em Linux. A arquitetura pode-se ver na Figura 35. Esta solução pretende ser aplicada
por local (faculdade(s), departamento(s), etc.).
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Figura 35: Arquitetura exploratória implementada

A implementação define o switch CISCO 3850 L3 como gateway e responsável pelo routing da
rede eduroam local. Este equipamento será responsável por fazer o routing de todo o tráfego
de dados de e para a rede eduroam local. Deve encaminhar para o servidor de NAT o tráfego
com destino à internet. A nível da prova de conceito foi também avaliado um servidor Linux
como router a correr o serviço de OSPF para servir a rede e substituir o router CISCO em caso
de necessidade.
Depois da ligação e configuração inicial dos vários equipamentos novos fizeram-se novamente
testes de conectividade e seguiu-se com o estudo da implementação.

5.3 Ambiente NAT com Linux
No ambiente de POC, o equipamento de gateway da rede privada constituída por switch
CISCO L3 com capacidade de aplicar Access Control Lists (ACL) para acessos de e para a rede
privada. Sendo também configurado na interface de gateway da rede e proxy de DHCP
(“helper-address”) para o servidor de DHCP local, podendo também em caso de necessidade
escalar o DHCP com essa solução.
O equipamento que disponibiliza o recurso de NAT é um servidor Linux com iptables, sendo
possível aplicar nesse equipamento firewall de entrada e saída da rede para a internet. Este
tem ainda a capacidade de implementar um serviço de IDS com recurso a software para o
efeito, por exemplo o Snort (IDS), solução open-source. Desta forma a solução contempla dois
níveis de firewall, firewall no equipamento gateway e da rede e no equipamento que
disponibilizar o NAT. Para garantir alta disponibilidade este servidor deve ter redundância, a
solução de VRRP à semelhança da solução para a disponibilidade do router.
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A nova arquitetura da solução, levou a uma nova análise na implementação do controlador
da solução. Esta solução segue uma arquitetura distribuída e segmentada, foram avaliadas
duas opções, uma opção centralizada da gestão e auditoria, outra opção distribuída com
centralização da auditoria apenas. A solução distribuída implica aplicar a arquitetura todos os
locais, com gestão do DHCP e do NAT, e envio dos dados para um serviço central para
centralização dos dados para auditoria global.
Para poder avaliar as duas soluções foram feitas avaliações e ponderações de ambas as
soluções, vantagens e desvantagens de cada abordagem.

5.3.1 Controlador centralizado
A opção centralizada pretende implementar uma gestão centralizada que tem de obter
informação do servidor de RADIUS authenticator, do DHCP relativo a todos os locais e com
base nisso tem de configurar o NAT correspondente. Implica que toda a infraestrutura do
eduroam na UC (mapeamento endereço privado e público de cada local) tem de estar
devidamente associado. O controlador tem a lista de todos os servidores de NAT e uma
associação de endereços IP públicos, para dessa forma poder associar os NAT corretamente.
Implica que, de cada vez que seja adicionado um local, tem de configurar o controlador para
saber as novas associações e quais os servidores do novo local. O controlador pode ser
duplicado, uma vez que os dados serão colocados num Base de Dados que pode ser partilhada,
dando assim capacidades de balanceamento de carga e alta disponibilidade.
Vantagens:
•
•
•

•

Facilidade em saber onde um utilizador está em todos os locais;
Possibilidade de criar um cluster de controlador;
o Para balanceamento de carga;
o Redundância;
Gestão global;
o Decisão feita no topo, com toda a informação;
o Facilidade na gestão do NAT na mobilidade de utilizadores dentro da UC;
Informação do agente de RADIUS mais simples, apenas envia para o controlador.

Desvantagens:
•
•
•

Um ponto de falha caso seja implementado só um controlador central;
Recebe dados de vários locais para gerir os locais;
o Um ponto de congestionamento (bottleneck);
o Diminuição da performance;
Gestão global;
• Receber e identificar endereçamento privado dos locais;
• Identificar endereçamento público do local e associar ao servidor de NAT;
• Validação das regras de NAT em todos os locais.

O serviço de NAT tem de ser capaz de identificar e recuperar em caso de falha. Tem de haver
uma API por servidor de NAT para poder mostrar as regras que estão em execução.
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5.3.2 Controlador distribuído (local)
A opção distribuída implementa um controlador por local para gerir os pedidos de DHCP e o
acesso ao exterior dos vários equipamentos autenticados no eduroam. Desta forma o servidor
de RADIUS tem de saber para onde enviar a informação da autenticação, a infraestrutura da
UC aplica que cada local tem endereçamento dedicado os endereços IP dos APs sendo por isso
facilmente identificado o local onde foi feito a autenticação. Implementa um orquestrador
para centralizar a informação dos vários controladores (locais). Dessa forma consegue-se
obter auditoria e ideia do global estado do eduroam nos vários locais. A informação relevante
a centralizar no orquestrador é a seguinte:
•

Informação para auditoria e associação do acesso:
o Endereço IP privado obtido;
o MAC-Address do equipamento;
o E-mail usado para autenticar;
o Endereço IP público atribuído.

O controlador consegue notificar o orquestrador com a informação do RADIUS autenticator
(e-mail usado), informação do DHCP local (endereço IP privado) e o NAT (endereço IP público)
assim toda associação necessária é enviada.
Vantagens:
•
•
•
•
•

Descentralização de carga e centralização dos dados todos para o mesmo ponto (DHCP
e RADIUS);
Gestão mais simplificada, decisão feita nos vários locais;
Diminui ponto de falha;
o Diminui o impacto;
Não tem um ponto de falha geral;
A informação para o orquestrador não tem de ser imediata.

Desvantagens:
•
•

•

Cada local só tem a sua realidade;
Necessita de um orquestrador central para ter uma ideia geral;
o Para centralizar a auditoria global;
§ Responder a – “Onde está o utilizador em toda a UC?”;
§ Esta solução pode recorrer a uma DB centralizada;
o Não tem um ponto de falhar, em caso de falha apenas afeta a disponibilização
da informação global, não afetando o sistema;
Distribuição dos dados do RADIUS authentication;
o Para saber onde enviar os dados tem de saber a distribuição dos IP do APs por
local.

O serviço de NAT tem de ser capaz de identificar e recuperar em caso de falha. Tem de haver
uma API por servidor de NAT para poder mostrar as regras que estão em execução, para
controlo por parte do controlador local.

5.3.3 Arquitetura adotada para controlador
Na Tabela 30 é apresentado um comparativo das duas alternativas apresentadas.
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Tabela 30: Visão geral das duas soluções de controlo em Linux

Funcionalidades
Escalável
Recuperação do sistema
Impacto em caso de falha
Auditoria de acessos
Monitorização
Complexidade implementação
Controlo da mobilidade de utilizadores
Fiabilidade dos dados

Distribuído
Sim
Fácil
Local
Moderado
Sim
Moderado
Moderado
Sim

Centralizado
Sim
Moderado
Global
Fácil
Sim
Simples
Simples
Sim

A alternativa escolhida para o POC foi a solução centralizada. O ponto decisivo para a escolha
da solução foi a gestão de topo e a facilidade que traz à solução no que diz respeito à gestão
do NAT e a mobilidade dos utilizadores. Um utilizador que esteja numa faculdade e se
desloque para outra o endereçamento muda logo o endereço IP público é outro, tem de haver
uma desassociação e associação dessa mobilidade, o mais rápido possível. Essa visibilidade e
agilidade é mais fácil e ágil com a solução centralizada.
O POC serve também para validar outros dados relevantes para a solução escolhida. Apesar
da solução não ser ideal a nível de escalabilidade, devido ao ponto de falha central, mas devido
à realidade da UC, detalhada na secção 3.1.3 onde é apresentado os máximos e médias de
acessos gerados, e de ser uma solução mais simplificada.
A passagem de uma solução centralizada para uma distribuída tem como diferença a
necessidade de criar um servidor central para fazer a centralização da auditoria dos acessos e
controlos criados em cada local, enquanto a solução centralizada, tem essa informação
incluída no controlador. Para o efeito, o POC com a solução centralizada não inviabiliza a
escalabilidade do controlador para cada local e a criação do orquestrador.
Seguindo-se a implementação de um servidor Linux como gateway e routing para rede
eduroam do POC, para se poder validar a interligação do Linux com o modelo OSPF existente
na UC e avaliar a sua viabilidade.

5.3.4 Teste do ambiente com router Linux
Um teste funcional passou por substituir o router CISCO como gateway e responsável pelo
routing da rede eduroam local por um equipamento Linux. Para integração do OSPF no Linux,
recorreu ao softwate Quagga. O servidor de Linux foi ligado através de um router CISCO de
testes que não deixa haver propagação de rotas deste equipamento para a rede da UC numa
fase inicial, as configurações podem ser vistas no anexo L. Depois de avaliado que não havia
implicações e o correto funcionamento, foi ligado à infraestrutura de OSPF da UC conforme
mostra a Figura 36.
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Figura 36: Arquitetura de testes com Router Linux

A Tabela 31 mostra as adjacências de confiança OSPF formada com os router da UC. A Tabela
32 mostra a quantidade de rotas conhecidas através do OSPF.
Tabela 31: Informação de as ligações de adjacencia OSPF com Linux
Validar estado do OSPF
> sh ip ospf

neighbor

Neighbor ID Pri State
Dead Time Address
Interface
RXmtL RqstL DBsmL
193.xxx.xxx.xxx 1 2-Way/DROther
39.699s 193.136.203.65 eth0:193.xxx.xxx.xxx 0
0
0
193.xxx.xxx.xxx
200 2-Way/DROther
32.790s 193.136.203.66 eth0:193.xxx.xxx.xxx
0
0
0
193.xxx.xxx.xxx
200 Full/DR
37.545s 193.136.203.67 eth0:193.xxx.xxx.xxx
0
0
0
193.xxx.xxx.xxx
200 2-Way/DROther
31.237s 193.136.203.68 eth0:193.xxx.xxx.xxx 0
0
0
193.xxx.xxx.xxx
250 Full/Backup
38.805s 193.136.203.69 eth0:193.xxx.xxx.xxx 0
0
0
193.xxx.xxx.xxx
0 2-Way/DROther
35.285s 193.136.203.75 eth0:193.xxx.xxx.xxx
0
0
0
10.0.1.67
1 Full/Backup
30.402s 10.0.1.67
eth1:10.0.1.249
0
0
0

Tabela 32: Lista de rotas no Linux (validar as rotas via OSPF)
Lista número de rotas existentes
> sh ip route sum
Route Source
Routes
kernel
2
connected
4
ospf
543
-----Totals
549

FIB
2
4
539
545

Dos testes feitos o equipamento não teve problemas, mas não houve tempo para fazer testes
de carga e avaliar esta alternativa como 100% viável em relação ao router CISCO. Apenas é
considerada como uma alternativa devido a segmentação da arquitetura em redes mais
pequenas e com poucos utilizadores por local. Como é referenciado no “TCP/IP Architecture,
Design and Implementation in Linux” [34] capítulo 14 “IP Routing”, o Linux tem capacidade
para dar resposta as necessidades da arquitetura, contudo, será como segunda opção por não
ter a mesma capacidade de encaminhamento (forwarding) de pacotes que um router com
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hardware dedicado, neste caso um CISCO L3. Depois da solução implementada seguiu-se a
avaliação e testes ao POC e às soluções implementadas.

5.4 Avaliação
A solução tem uma arquitetura com a implantação feita em cada local e com um servidor de
NAT dedicado eliminando o ponto de carga central do NAT, dessa forma, não há justificação
para fazer testes de carga para avaliação do NAT. A arquitetura requereu o desenvolvimento
de APIs no servidor de NAT local, com a função de gerir as regras aplicar ao NAT. Deve ser
também possível validar se as regras existentes estão obsoletas ou se as regras ativas estão
corretas. As operações para APIs de NAT desenvolvidas forma:
•
•
•

Adicionar regra de NAT;
Apagar regra de NAT;
Visualizar regras ativas.

A mobilidade de alunos entre Polos é reduzida, sendo muito reduzido o número de
equipamentos do mesmo utilizador em mais que um polo. A mobilidade dentro do polo está
garantida com o controlador centralizado que tem visão sobre toda a infraestrutura e
consegue associar e desassociar o NAT dos equipamentos em mobilidade. Nos locais que
tenha mais que um equipamento, todos esses equipamentos serão associados ao mesmo
endereço IP público, mas nos casos que o utilizador tenha equipamentos ligados em locais
diferentes isso não acontece. Foi feito um estudo para avaliar essas ocorrências, com base nas
autenticações e do local onde foi feito o acesso. O estudo representa os meses: março, abril,
maio de 2019. A informação pode-se ver na Tabela 33.
Tabela 33: Utilizadores com equipamentos em orgânicas distintas na UC

Utilizadores
autenticados
26574
27884
31406

Utilizadores com acessos
simultâneos em orgânicas distintas
143
207
221

Percentagem de acessos
simultâneos
0.54%
0.74%
0.70%

Como se pode verificar a percentagem de utilizadores com equipamentos ativos na rede em
locais diferente e em simultâneo (equipamentos com mesmo login ligado à rede e em locais
diferentes) é muito baixo. Estes casos, o utilizador será associado a mais que um endereço IP
público. Tendo em conta os valores encontrados serem de escala e linear baixo não se achou
relevante o problema.
Um ponto de falhar podia residir na solução do NAT e a sua capacidade de dar resposta e a
disponibilização do serviço aos equipamentos em tempo que se adequa ao serviço prestado.
Para avaliar a solução foi desenvolvido recorrendo à criação de uma API no servidor de NAT
para ser usado pelo controlador. A solução implementada disponibiliza três funções, elas são:
•
•
•

Adicionar regra de NAT;
Remover regra de NAT;
Visualizar as regras ativas.
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Para testes foi feito a ligação de um equipamento à rede e validado o tempo de resposta para
o mesmo obter acesso ao exterior, o anexo M na Tabela 51mostra os resultados dos testes.
Foi também feito um teste de carga, recorrendo aos scripts já criados para avaliar o limite,
tendo-se verificado que o ponto mais sensível continua a ser o controlador.
Foi criada uma quantidade de simulações de acessos com base nas cadências definidas na
secção 3.1.3, ido a valores de 40 operações por segundo. Em caso de cadencias mais elevadas
em que os limites possam ser atingidos, pode ser melhorada a performance com a criação de
um novo controlador central, fazendo e configurando os agentes para fazer balanceamento
de carga em caso de necessidade. Pode ser vista no anexo M na Tabela 52 as regras criadas,
cada regras é composta também com o registo da regra que associa ao registo no controlador,
ao manter o ID (#número) é mais fácil fazer a correspondência da regra criada e validar os
registos e associações.
A solução implementada no POC, demonstra ter capacidade e performance para dar resposta
às solicitações do controlador, pode-se ver na secção 4.5.3, pois as APIs usadas para receber
dados do DHCP e RADIUS são as mesmas implementadas para a solução com Check Point. A
nível da performance do NAT, conforme indicado na avaliação feita, mostrou ter uma resposta
dentro do que era pretendido e demonstrando a viabilidade da solução.
Esta solução vai permitir manter a atribuição de um endereçamento IP público por utilizador
e, ao mesmo tempo, possibilitar uma poupança até 50% na utilização de endereços IP
públicos. Esta abordagem permite ainda auditar a utilização da Eduroam e melhorar o nível
de segurança por via do recurso do NAT e firewall.
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6 Conclusão
O eduroam é uma rede académica e de investigação adotada pelo mundo inteiro, estando em
uso em várias instituições. A membros da comunidade académica destas instituições têm
acesso à rede e à internet em qualquer local, de instituições aderentes e participantes do
projeto. O estudo apresentado nesta tese cumpre objetivos bem definidos, visando a
resolução do problema da falta de endereçamento IP público para os utilizadores do eduroam
na UC e a indisponibilidade do serviço eduroam. Pretendeu-se ainda implementar melhorias
no controlo de acessos e na qualidade de serviço. O problema identificado relaciona o
crescimento do número de utilizadores/dispositivos ligados no eduroam e disponibilidade de
endereços IP públicos. Para resolver o problema foi estudada e implementada uma solução
que autentica o utilizador e o dispositivo usado fazendo a associação do endereço IP privado
do dispositivo a um endereço IP público, independentemente da quantidade de dispositivos
utilizados pelo mesmo utilizador para ligar ao eduroam. A solução teve de implementar,
cumprir e garantir as exigências técnicas assim como as obrigações políticas impostas pelo
consórcio.
O projeto requereu um trabalho de análise de requisitos complexo para as várias soluções e
componentes a implementar. Foi necessário avaliar e analisar as dependências dos serviços
envolvidos, através da coleta de dados indispensáveis para a identificar as exigências da
solução, e assim conseguir alcançar os objetivos definidos.
Para a definição da solução foi também feita uma especificação com base na arquitetura
definida, abrangendo todos os componentes da solução. Estas especificações permitiram
identificar as restrição e funcionalidade necessárias na solução implementada. Todos os
trabalhos tiveram um planeamento definido com detalhe, devido à relação direta com a
disponibilidade de serviços essenciais da UC, como é o caso da rede de comunicações de core
e o controlo de acessos do eduroam. O comprido com precisão do planeamento definido, foi
essencial para o sucesso dos trabalhos e a superação das dificuldades.
A implementação incluiu a reformulação da arquitetura de RADIUS e da rede de comunicações
da UC. Relativamente a reformulação da arquitetura de RADIUS, uma das possíveis limitações
podia estar na arquitetura implementada na FLRS, neste caso a FCCN, se suportava e permitia
a separação da authentication e do accounting, o que se mostrou viável. Assim foi possível
implementar redundância e balanceamento de carga. A reformulação da rede foi essencial
para a implementação, pois permitiu a comunicação entre as várias redes internas à UC. O
maior desafio esteve relacionado com o estudo e implementação do protocolo de routing,
devido a sua complexidade. A adequada implementação do protocolo de routing OSPF,
essencial para o correto acesso à rede, requereu um planeamento adequado e cuidado, pois
eventuais falhas na configuração traria problemas à escala global da rede UC. Esta nova
realidade levou a que a segurança das redes privadas tivesse de ser repensada.
Com este trabalho concluído, diagramas de redes alterados, com a nova arquitetura de
RADIUS, reformulação do routing e regras de segurança aplicadas, está garantida a base para
o projeto do eduroam poder ser implementado.
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6.1 Contribuições
Torna-se claro que o projeto é essencial para resolver um problema que tem vindo a ser
emergente. Com o decorrer do projeto torna-se também claro a alteração profunda que foi
feita na infraestrutura de rede da Universidade de Coimbra.
Os desafios apresentados foram ultrapassados com sucesso, apesar de se encontrar a primeira
solução como não viável e haver a necessidade de repensar uma segunda com sucesso. Os
principais desafios para ampla utilização do sistema numa organização é a qualidade e
estabilidade da infraestrutura. Nesse ponto o projeto definiu como ponto de partida a
reformulação das duas mais importantes, a rede de comunicação e o RADIUS. O projeto
RFC1918 é um elemento fundamental para a solução, capacita a rede de elasticidade,
melhoria na segurança e auditoria e liberta carga nos equipamentos de NAT. A reformulação
da arquitetura de RADIUS veio trazer balanceamento de carga e redundância à solução.
A primeira solução implementada demonstrou a viabilidade da arquitetura baseada num
controlador central para receber dados de RADIUS e DHCP baseados em APIs. Esta arquitetura
foi capaz de centralizar a informação para auditoria de acessos e controlo. Esta solução ajudou
na escolha da segunda solução e implementação do POC. Uma solução com recurso a
servidores de NAT com Linux, implementado nos locais com endereçamento privado e público
dedicado, solução que se mostrou viável.
A arquitetura desenvolvida consegue dar resposta a todas as necessidades e requisitos
definidos no início do projeto, relativamente à escalabilidade, disponibilidade e
balanceamento de carga.
A primeira solução implementada teve vários desafios na sua implementação, restruturação
dos logs gerados pelo RADIUS e DHCP e a criação de um agente em cada serviço um para tratar
dos dados e enviar para o controlador. O controlador por sua vez recebe e processa todos os
dados e faz a integração com o firewall Check Point. A primeira solução depois de
implementada a sua avaliada identificou a mesma como não viável.
A solução alternativa implica a colocação do recurso do NAT num ponto central em cada local
de entrada ou distribuição dos vários departamentos e faculdades. Esta solução contempla
também um controlador central para centralizar a gestão global do NAT e auditoria do
sistema. Os objetivos principais para melhorar o desempenho foram: ganhar escalabilidade
através da arquitetura, balanceamento de carga, diminuir a quantidade de endereços IP
públicos necessários e aumentar a confiabilidade. Os resultados obtidos mostraram que a
solução implementada no POC tem capacidade para dar resposta e conseguir atingir o
pretendido.
A solução consegue-se uma diminuição de endereços públicos em cerca de 50% e atingir os
valores indicados no estudo da secção 3.1.2. Consegue também manter a garantia unívoca
dos acessos e manter a atribuição de endereço IP público. Este valor tem tendência a
aumentar, devido ao crescente de equipamentos que os utilizadores possuem com acesso às
redes WIFI, a rede eduroam vai também crescer na sua utilização.

6.2 Trabalho futuro
O trabalho futuro passa por usar os dados obtidos nos testes e das avaliações feitas à
implementação do POC fazer as melhorias indicas. Integração de uma DB central para poder
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escalar o controlador central e colocar balanceamento e redundância nos agentes, e com isso
melhorar a performance. Outra melhoria é a implementação de um buffer nos agentes, para
que estes passem a processar os dados em blocos temporais e não operação a operação, dessa
forma diminuir também a quantidade de ações e diminuir a quantidade de chamadas à API do
controlador.
O sistema deve ser monitorizado a todos os níveis, tanto os agentes como o(s) controlador(es),
e adicionar esses controlos ao sistema de monitorização da UC. Outro ponto importante para
monitorização tem a ver com as repostas do controlador e as suas APIs. Os testes de carga
identificaram os valores em que o sistema passa a ter latência na resposta, esse atraso na
resposta leva a que as regras de NAT sejam atrasadas levando à indisponibilidade de serviço
após a ligação à rede. Deve por isso, ser monitorizada a cadência feita às APIs e usar o valor
encontrado no estudo para monitorização.

87

7 Referências
[1]

“Site de referência do eduroam”: http://www.eduroam.org, setembro 2019

[2]

“Termos de utilização eduroam”: https://www.eduroam.org/wp-content/uploads/2016/05/GN2-07-328Eduroam-policy-for-signing-Final2-2.pdf, setembro 2019

[3]

“Definição de implementação e arquitetura eduroam”: https://www.eduroam.org/wpcontent/uploads/2016/05/GN2-07-327v2-DS5_1_1_eduroam_Service_Definition.pdf, setembro 2019

[4]

IETF RFC 7593: https://tools.ietf.org/html/rfc7593, setembro 2019

[5]

IETF RFC 2663: https://tools.ietf.org/html/rfc2663, outubro 2019

[6]

“NAT FAQ CISCO”: https://www.cisco.com/c/Eduroam/us/support/docs/ip/network-address-translationnat/26704-nat-faq-00.html, outubro 2019

[7]

“Architectural Implications of NAT”, IETF RFC 2993: https://tools.ietf.org/html/rfc2993, maio 2020

[8]

“Traditional IP Network Address Translator”, IETF RFC 3022: https://tools.ietf.org/html/rfc3022, maio
2020

[9]

Radiador: https://www.open.com.au/radiator/, outubro 2019

[10] TCPdump: https://Linux.die.net/man/8/tcpdump, novembro 2019
[11] EDUROAM BEYOND THE CAMPUS (Eduroam Case Study), GEANT:
https://www.geant.org/resources/publishingimages/88duroam%20service%20case%20study.pdf, janeiro
2020
[12] IETF RFC 1918: https://tools.ietf.org/html/rfc1918, fevereiro 2020
[13] IETF RFC 3748 (EAP): https://tools.ietf.org/html/rfc3748, fevereiro 2020
[14] “Informação sobre localização da eduroam no mundo”: http://monitor.eduroam.org/kml/all.kml, junho
2020
[15] “Informação geral sobre eduroam”: https://www.fccn.pt/wp-content/uploads/2016/09/Eduroam.pdf,
junho 2020
[16] “Protocolo IP versão 4”, IETF RFC 791: https://tools.ietf.org/html/rfc791, junho 2020
[17] “LANIC” estado do Ipv4: https://www.lacnic.net/1077/3/lacnic/fases-de-esgotamento-do-ipv4, junho
2020
[18] “APNIC” estado do Ipv4: https://www.apnic.net/manage-ip/ipv4-exhaustion/, junho 2020
[19] “ARIN” estado do Ipv4: https://www.arin.net/reference/research/statistics/ junho 2020
[20] “AFRINIC” estado do Ipv4: https://www.afrinic.net/exhaustion junho 2020
[21] “Internet Assigned Numbers Authority (IANA)” Portas disponíveis:
https://www.iana.org/assignments/88duroam88-names-port-numbers/88duroam88-names-portnumbers.xhtml, junho 2020
[22] “Transmission Control Protocol”, TCP: https://tools.ietf.org/html/rfc7414, julho 2020
[23] “User Datagram Protocol”, UDP: https://tools.ietf.org/html/rfc768, julho 2020
[24] “Protocol Stateless”, Stateless: https://en.wikipedia.org/wiki/Stateless_protocol, julho 2020
[25] “IETF RFC 4632” CIDR: https://tools.ietf.org/html/rfc4632, julho 2020
[26] “IETF RFC 1520”, “Exchanging Routing Information Across Provider Boundaries in the CIDR Environment”:
https://tools.ietf.org/html/rfc1520, julho 2020
[27] “Impact of Network Address Translation on Router Performance”, Sarabjeet Singh Chugh, julho 2020
[28] “CISCO, IEEE 802.1X VLAN Assignment”, IEEE 802.1X VLAN Assignment, agosto 2020
[29] “RADIUS Accounting”, IETF TFC 2866: https://tools.ietf.org/html/rfc2866, agosto 2020
88

[30] “Definição para o GAIA API (Check Point)”: https://sc1.checkpoint.com/documents/latest/APIs, maio
2020
[31] ”IEEE 802.1Q standards”: https://www.ieee802.org/1/pages/802-rev.html, maio 2020
[32] “Virtual Router Redundancy Protocol”: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/vpn-3000series-concentrators/7210-vrrp.html, maio 2020
[33] "ISO 27001", "norma ISO 27001" : https://www.27001.pt/, setembro 2020
[34] "TCP/IP Architecture, Design and Implementation in Linux", "IP routing Linux", setembro 2020

89

Anexo A: Planeamento
Todo projeto foi separado em metas concretas com um objetivo concreto para cada uma
delas. Cada meta foi depois ordenada por prioridades e ordens de execução. Cada mete pode
ter uma ou várias tarefas que foram executadas sendo a ordem de execução definida no início
da especificação das metas. Consegue-se dessa forma acompanhar o projeto no seu todo e
identificar falhas ou necessidades de novas tarefas ou de reorganização das tarefas definidas.
Primeiro semestre
A metodologia para a realização dos trabalhos seguiu um plano de trabalhos para o primeiro
semestre detalhado no Gantt na Figura 37: Gantt dos trabalhos do 1º semestre.

Figura 37: Gantt dos trabalhos do 1º semestre

Segundo semestre
O projeto devia ter seguido o planeamento definido no Gantt da Figura 38, contudo, o
planeamento definido não foi executado pelo que foi necessário proceder a ajustes.

Figura 38: Gantt de trabalhos do 2º semestre

A meio da instalação dos equipamentos para a implementação e estudo da solução a UC teve
de fazer uns ajustes ao seu funcionamento devido ao COVID-19, colocando os seus
trabalhadores em teletrabalho, a partir de 9 de março. Esta situação levou a atrasos e
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limitações na implementação do projeto. Esta realidade levou alguns problemas, não foi
possível estar fisicamente para ligar a infraestrutura e fazer configurações levou à paragem
dos trabalhos, não sendo possível dar continuidade ao projeto nessa altura. O início do
trabalho presencial foi retomado em final de junho, mas devido às necessidades e urgências
de trabalho imergentes relacionadas com o COVID-19, também o início do projeto foi atrasado
para julho. Esta situação obrigou a uma reformulação no planeamento inicial, a atraso para a
conclusão dos trabalhos em outubro.
Análise crítica
O planeamento inicial tem sido seguido e cumprido com rigor dentro das limitações já
mencionadas. No primeiro semestre foi realizado trabalho de estudo, analise e
implementação. Além de análise do problema, avaliou-se também se teve em conta a
arquitetura, as exigências técnicas e políticas que dão suporte à eduroam. Dessa forma foi
avaliado a arquitetura e sistemas que disponibilizam o serviço. A análise e implementação do
primeiro semestre recaiu sobre:
•

Exigências técnicas e políticas;

•

Estado de arte;

•

Análise dos dados existentes
o Quantidades de pessoas/equipamentos que usados na rede;

•

Necessidade de usar endereçamento IP público na rede;

•

Arquitetura RADIUS;

•

Infraestrutura de rede.

Foi feito um levantamento de obrigações e requisitos, políticos e técnicos exigidos na
implementação do eduroam na instituição Universidade de Coimbra. Com base na
especificação feita, fez-se um estudo de arte do que está a ser usado e de ferramenta e
técnicas existentes para solucionar o problema.
Nesse sentido a rede da Universidade de Coimbra foi reformulada, tendo para isso sido
implementado o projeto RFC1918, essencial para a boa execução do projeto.
A implementação das alterações na área da arquitetura da rede de dados, trouxe várias
melhorias. Estre as melhorias está a capacidade de routing do endereçamento IP privado
usado na rede eduroam, a centralização do NAT para toda a rede, independente do polo o
NAT é sempre feito no mesmo equipamento. Com isso também se melhorou a rede na
capacidade de implementação de medidas e auditoria de segurança que se pode aplicar a toda
a rede. Para melhorar a segurança uma parte essencial é uma boa arquitetura de rede e
capacidade de identificar e controlar acessos à rede.
Seguindo o planeamento definido, para o segundo semestre são definidas ainda 4 fases em
falta, para executar segundo o planeado:
•

Fase 6: Definição da solução a implementar (6 Janeiro – 14 Fevereiro)

•

Fase 7: Implementação de ambiente de testes (17 Fevereiro – 1 Maio)

•

Fase 8: Avaliação da proposta (4 Maio – 12 Junho)

•

Fase 9: Elaboração do relatório de tese (trabalho continuo)
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As fases a desenvolver e executar no segundo semestre foram divididas em várias subfases,
seguindo a mesma metodologia de trabalho do primeiro semestre. Dessa forma foram
definidas na Tabela 34 as subtarefas assim como tempos de execução.
Tabela 34: Tabela de tarefas para conclusão do projeto

Tarefas

Início

Fim

Duração (em dias)

Definição da solução a implementar

01/06/2020

02/14/2020

30

Implementação de ambiente de
RAIUS de teste

02/10/2020

02/14/2020

5

Instalação de equipamento para
ambiente de teste

02/17/2020

07/07/2020

(Paragem COVID)

Instalação da solução (DHCP,
RADIUS)

07/01/2020

07/23/2020

17

Testes ao NAT, disponibilidade

07/08/2020

07/17/2020

20

Reavaliação da solução a
implementar

07/08/2020

08/04/2020

20

Definição da solução alternativa

08/05/2020

08/14/2020

8

Instalação da solução Linux (NAT,
router Linux)

08/17/2020

08/21/2020

5

Testes ao NAT solução alternativa,
disponibilidade

08/24/2020

09/11/2020

15

Reavaliação da solução alternativa
implementar

09/14/2020

09/25/2020

10

Avaliação das propostas e resultados

09/28/2020

10/23/2020

20

Realização da escrita da tese

-

-

Trabalho continuo

O planeamento para a execução e implementação destas tarefas foram também subdividas
em outras tarefas mais pequenas para ser fácil a monitorização do estado de execução do
projeto.
A implementação do ambiente de RADIUS, DHCP, router Linux e Linux firewall com NAT,
seguiram os seguintes requisitos de implementação:
•

Instalação dos serviços recorrendo ao ANSIBLE

•

Configuração dos serviços recorrendo ao ANSIBLE
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•

Avaliação para monitorização para os serviços no Zabbix (sistema usado no SGSIIC)

A “Framework para regras de NAT com testes” da solução escolhida terá depois de ser
também evoluída para o sistema de monitorização e concluída com base na avaliação feita no
POC.
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Anexo B: Estatísticas no eduroam
Tabela 35: Quantidade de equipamentos ligados no eduroam
Mês/Ano

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jan

2 097

2 779

3 041

5 207

6 435

9 524

15 646

26 408

45 445

35 376

37 381

24 420

Feb

2 313

2 823

3 197

5 459

6 861

10 652

18 767

29 132

44 142

18 551

39 575

32 956

Mar

2 505

3 250

3 907

5 834

8 046

11 732

21 332

33 401

50 975

41 493

40 273

42 784

Abr

2 731

3 181

4 285

5 587

7 462

10 636

21 945

31 855

52 217

35 420

37 023

44 871

Mai

2 699

3 379

4 501

6 275

6 851

14 148

21 194

29 410

55 569

44 570

42 918

50 953

Jun

2 588

3 311

4 290

6 126

6 827

12 158

20 805

30 526

29 658

37 046

38 714

31 665

Jul

2 096

2 688

3 190

4 644

6 075

10 424

17 853

26 025

29 648

10 643

31 327

35 752

Ago

829

931

1 302

1 889

2 575

4 618

7 619

10 658

16 889

14 592

15 895

18 372

Set

2 385

2 783

3 969

5 058

6 533

12 043

21 947

29 462

36 248

35 363

22 739

40 691

Out

2 955

3 266

4 616

6 420

8 826

15 757

28 592

35 958

38 393

42 217

42 609

49 819

Nov

3 285

3 468

5 322

6 765

9 485

16 965

28 597

36 963

39 647

36 433

39 408

48 465

Dez

3 162

3 316

5 063

6 388

9 795

16 955

28 702

37 343

37 484

32 873

41 550

47 626

Tabela 36: Tabela de autenticações por ano/mês
2008

2009

2010

2011

2012

Jan

2 076

2 626

2 794

4 321

4 981

Feb

2 298

2 642

2 912

4 492

Mar

2 400

3 067

3 416

Abr

2 626

3 027

Mai

2 558

Jun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7 390

11 223

16 958

20 011

22 503

23 859

16 628

5 285

8 238

13 317

18 707

20 065

13 521

25 622

21 609

4 776

6 153

9 142

14 652

20 519

24 015

25 350

25 192

26 420

3 733

4 626

5 819

8 303

14 879

19 661

23 746

22 759

23 948

27 689

3 123

3 887

5 141

5 482

10 973

14 454

18 653

25 257

28 108

27 570

31 171

2 431

3 050

3 677

4 958

5 376

9 263

13 800

18 897

22 064

23 114

24 593

20 528

Jul

1 941

2 377

2 731

3 764

4 647

7 999

12 482

17 321

19 268

7 868

20 590

22 974

Ago

786

854

1 121

1 584

1 953

3 671

5 755

8 027

9 466

10 825

10 996

12 766

Set

2 255

2 574

3 336

4 053

5 170

9 111

14 975

19 386

22 587

23 706

16 035

26 674

Out

2 796

3 071

3 888

5 098

6 929

11 788

18 489

22 270

25 027

26 796

26 132

30 389

Nov

3 114

3 204

4 433

5 298

7 487

12 283

18 114

22 276

24 325

23 474

24 538

29 289

Dez

2 992

3 087

4 238

5 013

7 696

12 230

18 327

22 297

23 735

21 985

25 757

30 133
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Anexo C: Testes RADIUS
Tabela 37: Pedido autenticação (modelo antigo)
No.

Time

Source

Destination

23

0.503643 10.10.101.149

24

0.506858 10.0.0.4 10.10.101.149

25

0.561855 10.10.101.149

26

0.566691 10.0.0.4 10.10.101.149

27

0.584831 10.10.101.149

28

0.589216 10.0.0.4 10.10.101.149

29

0.615987 10.10.101.149

30

0.618845 10.0.0.4 10.10.101.149

31

0.635920 10.10.101.149

32

0.640692 10.0.0.4 10.10.101.149

33

0.669161 10.10.101.149

34

0.677651 10.0.0.4 10.10.101.149

35

0.686547 10.10.101.149

36

0.688922 10.0.0.4 10.10.101.149

37

0.701175 10.10.101.149

38

0.706722 10.0.0.4 10.10.101.149

39

0.743151 10.10.101.149

40

0.753254 10.0.0.4 10.10.101.149

41

0.763940 10.10.101.149

42

0.769486 10.0.0.4 10.10.101.149

43

0.776558 10.10.101.149

44

0.781348 10.0.0.4 10.10.101.149

Protocol Length

10.0.0.4 RADIUS 320
RADIUS 88

10.0.0.4 RADIUS 450
RADIUS 1124

10.0.0.4 RADIUS 295
RADIUS 1120

10.0.0.4 RADIUS 295
RADIUS 1120

10.0.0.4 RADIUS 295
RADIUS 1098

10.0.0.4 RADIUS 619
RADIUS 143

10.0.0.4 RADIUS 295
RADIUS 118

10.0.0.4 RADIUS 351
RADIUS 147

10.0.0.4 RADIUS 405
RADIUS 174

10.0.0.4 RADIUS 326
RADIUS 128

10.0.0.4 RADIUS 335
RADIUS 230
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Info
Access-Request id=81
Access-Challenge id=81
Access-Request id=82
Access-Challenge id=82
Access-Request id=83
Access-Challenge id=83
Access-Request id=84
Access-Challenge id=84
Access-Request id=85
Access-Challenge id=85
Access-Request id=86
Access-Challenge id=86
Access-Request id=87
Access-Challenge id=87
Access-Request id=88
Access-Challenge id=88
Access-Request id=89
Access-Challenge id=89
Access-Request id=90
Access-Challenge id=90
Access-Request id=91
Access-Accept id=91

Tabela 38: Pedido autenticação (modelo novo)
No.

Time

Source

Destination

115

5.895809 10.10.101.133

116

5.900723 10.0.0.4 10.10.101.133

117

5.935906 10.10.101.133

118

5.938928 10.0.0.4 10.10.101.133

119

5.958903 10.10.101.133

120

5.963295 10.0.0.4 10.10.101.133

121

5.970869 10.10.101.133

122

5.974894 10.0.0.4 10.10.101.133

123

5.982838 10.10.101.133

124

5.986864 10.0.0.4 10.10.101.133

125

6.047303 10.10.101.133

126

6.055437 10.0.0.4 10.10.101.133

127

6.062754 10.10.101.133

128

6.066703 10.0.0.4 10.10.101.133

129

6.073084 10.10.101.133

130

6.078168 10.0.0.4 10.10.101.133

131

6.084895 10.10.101.133

132

6.094007 10.0.0.4 10.10.101.133

133

6.103712 10.10.101.133

134

6.109088 10.0.0.4 10.10.101.133

135

6.115706 10.10.101.133

136

6.118343 10.0.0.4 10.10.101.133

Protocol Length

10.0.0.4 RADIUS 320

Access-Request id=176

RADIUS 88

Access-Challenge id=176

10.0.0.4 RADIUS 450

Access-Request id=177

RADIUS 1124

10.0.0.4 RADIUS 295

10.0.0.4 RADIUS 295
10.0.0.4 RADIUS 295

RADIUS 118

10.0.0.4 RADIUS 351
RADIUS 147

10.0.0.4 RADIUS 405
RADIUS 174

10.0.0.4 RADIUS 326
RADIUS 128

10.0.0.4 RADIUS 335
RADIUS 230

Access-Challenge id=179
Access-Request id=180

RADIUS 1098

10.0.0.4 RADIUS 295

Access-Challenge id=178
Access-Request id=179

RADIUS 1120

RADIUS 143

Access-Challenge id=177
Access-Request id=178

RADIUS 1120

10.0.0.4 RADIUS 619

Info

Access-Challenge id=180
Access-Request id=181
Access-Challenge id=181
Access-Request id=182
Access-Challenge id=182
Access-Request id=183
Access-Challenge id=183
Access-Request id=184
Access-Challenge id=184
Access-Request id=185
Access-Challenge id=185
Access-Request id=186
Access-Accept id=186

Tabela 39: Balanceamento dos pedidos RADIUS

Servidor RADIUS 01

Servidor RADIUS 02

Pedido 1

Pedido 2

09:42:06.416907 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xf5 length: 275

09:43:13.696937 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x00 length: 295

09:42:06.439569 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xf5 length: 46

09:43:13.699372 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x00 length: 46

09:42:06.442415 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xf6 length: 371

09:43:13.734748 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x01 length: 425

09:42:06.445002 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xf6 length: 1082

09:43:13.737372 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x01 length: 1082

09:42:06.448403 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xf7 length: 264

09:43:13.741643 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x02 length: 270

09:42:06.449710 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xf7 length: 1078

09:43:13.744057 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x02 length: 1078

09:42:06.452924 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xf8 length: 264

09:43:13.748831 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x03 length: 270
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09:42:06.453637 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xf8 length: 1078

09:43:13.751279 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x03 length: 1078

09:42:06.456858 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xf9 length: 264

09:43:13.755833 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x04 length: 270

09:42:06.457546 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xf9 length: 1056

09:43:13.758179 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x04 length: 1056

09:42:06.463163 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xfa length: 596

09:43:13.767487 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x05 length: 594

09:42:06.469832 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xfa length: 109

09:43:13.773529 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x05 length: 101

09:42:06.473089 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xfb length: 264

09:43:13.777309 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x06 length: 270

09:42:06.473739 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xfb length: 83

09:43:13.779645 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x06 length: 76

09:42:06.475979 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xfc length: 317

09:43:13.782632 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x07 length: 326

09:42:06.480903 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xfc length: 115

09:43:13.784706 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x07 length: 105

09:42:06.484471 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xfd length: 365

09:43:13.787719 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x08 length: 380

09:42:06.495878 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xfd length: 131

09:43:13.793687 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x08 length: 132

09:42:06.498613 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xfe length: 301

09:43:13.796526 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x09 length: 301

09:42:06.500074 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0xfe length: 83

09:43:13.799727 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x09 length: 86

09:42:06.502476 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0xff length: 301

09:43:13.804821 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0a length: 310

09:42:06.503812 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Accept (2), id: 0xff length: 186

09:43:13.806483 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Accept (2), id: 0x0a length: 188
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Servidor RADIUS 01

Servidor RADIUS 02

Pedido 3

Pedido 4

09:43:30.202008 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0b length: 271

09:43:34.023502 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x16 length: 277

09:43:30.204757 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x0b length: 46

09:43:34.311051 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x17 length: 271

09:43:30.209457 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0c length: 437

09:43:34.314031 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x17 length: 46

09:43:30.212216 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x0c length: 1082

09:43:34.320778 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x18 length: 437

09:43:30.217716 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0d length: 258

09:43:34.323454 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x18 length: 1082

09:43:30.220113 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x0d length: 1078

09:43:34.336461 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x19 length: 258

09:43:30.224689 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0e length: 258

09:43:34.338848 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x19 length: 1078

09:43:30.227118 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x0e length: 1078

09:43:34.351075 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1a length: 258

09:43:30.233755 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x0f length: 258

09:43:34.353493 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1a length: 1078

09:43:30.236121 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x0f length: 1056

09:43:34.369156 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1b length: 258

09:43:30.260076 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x10 length: 582

09:43:34.371541 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1b length: 1056

09:43:30.266116 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x10 length: 101

09:43:34.405702 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1c length: 582

09:43:30.269629 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x11 length: 258

09:43:34.411736 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1c length: 101

09:43:30.271108 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x11 length: 76

09:43:34.420504 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1d length: 258

09:43:30.274410 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x12 length: 310

09:43:34.422802 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1d length: 76

09:43:30.276552 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x12 length: 105

09:43:34.430007 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1e length: 310

09:43:30.282465 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x13 length: 364

09:43:34.433527 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1e length: 105

09:43:30.290030 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x13 length: 132

09:43:34.446426 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x1f length: 364

09:43:30.293755 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x14 length: 289

09:43:34.454733 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x1f length: 132

09:43:30.295784 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x14 length: 86

09:43:34.462783 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x20 length: 289

09:43:30.299322 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x15 length: 298

09:43:34.466289 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x20 length: 86

09:43:30.301767 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Accept (2), id: 0x15 length: 184

09:43:34.472451 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.1812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x21 length: 298
09:43:34.475291 IP 10.0.0.6.1812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Accept (2), id: 0x21 length: 184
09:43:36.043437 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.6.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x16 length: 277
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Servidor RADIUS 01
Pedido 5
09:43:40.075651 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x16 length: 277
09:43:40.078154 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x16 length: 46
09:43:40.086262 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x22 length: 420
09:43:40.088297 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x22 length: 1082
09:43:40.092609 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x23 length: 265
09:43:40.094190 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x23 length: 1078
09:43:40.099810 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x24 length: 265
09:43:40.101234 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x24 length: 1078
09:43:40.105579 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x25 length: 265
09:43:40.107117 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x25 length: 1056
09:43:40.115912 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x26 length: 589
09:43:40.121344 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x26 length: 101
09:43:40.124390 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x27 length: 265
09:43:40.125758 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x27 length: 76
09:43:40.128751 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x28 length: 308
09:43:40.132069 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x28 length: 105
09:43:40.136092 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x29 length: 362
09:43:40.142902 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x29 length: 132
09:43:40.145918 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x2a length: 296
09:43:40.148240 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Challenge (11), id: 0x2a length: 86
09:43:40.151189 IP 10.10.1.23.1645 > 10.0.0.4.21812: RADIUS,
Access Request (1), id: 0x2b length: 305
09:43:40.152421 IP 10.0.0.4.21812 > 10.10.1.23.1645: RADIUS,
Access Accept (2), id: 0x2b length: 187
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Anexo D: Informação Ansible
Tabela 40: Estrutura da configuração Ansible para o RADIUS account

/usr/local/ansible/roles/radiator_log:
total 4
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jul 18 2017 files
drwxr-xr-x 2 root root 21 Mar 21 2017 handlers
drwxr-xr-x 2 root root 21 Jan 23 2020 tasks
drwxr-xr-x 2 root root 21 Jun 18 14:40 vars
/usr/local/ansible/roles/radiator_log/files:
total 5732
-rwxr—r—1 root root 2949 Mar 16 2017 accounting_fccn.pl
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 16 2017 analisaradius
-rw-r—r—1 root root 27193 Jul 7 2017 main.cf
drwxr-xr-x 2 root root 108 Sep 22 21:40 radiator
-rw-r—r—1 root root 5817026 Feb 21 2017 Radiator-4.16-1.noarch.rpm
-rw-r—r—1 root root 361 Mar 17 2017 radiator.service
-rw-r—r—1 root root 3320 Jul 7 2017 rsyslog.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 20 2017 scripts
/usr/local/ansible/roles/radiator_log/files/radiator:
total 484
-rw-r—r—1 root root 17785 Sep 24 16:26 clients.cfg
-rw-r—r—1 root root 453243 Feb 21 2017 dictionary
-r—r—r—1 root root 8729 Feb 21 2017 dictionary.ascend
-rw-r—r—1 root root 3802 Nov 29 2019 radius.cfg
/usr/local/ansible/roles/radiator_log/handlers:
total 4
-rw-r—r—1 root root 89 Mar 21 2017 main.yml
/usr/local/ansible/roles/radiator_log/tasks:
total 4
-rw-r—r—1 root root 3844 Jan 23 2020 main.yml
/usr/local/ansible/roles/radiator_log/vars:
total 4
-rw-r—r—1 root root 2506 Mar 27 2019 main.yml
Tabela 41: Estrutura da configuração Ansible para o RADIUS Authentication

/usr/local/ansible/roles/radiator/:
total 0
drwxr-xr-x 5 root root 126 Sep 25 12:00 files
drwxr-xr-x 2 root root 21 Oct 15 2019 handlers
drwxr-xr-x 2 root root 21 Jan 20 2020 tasks
drwxr-xr-x 2 root root 28 Mar 22 2019 templates
drwxr-xr-x 2 root root 21 Mar 22 2019 vars
/usr/local/ansible/roles/radiator/files:
total 5700
-rwxr—r—1 root root 2949 Mar 16 2017 accounting_fccn.pl
drwxr-xr-x 3 root root 22 Sep 25 12:00 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 22 21:39 radiator
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-rw-r—r—1 root root 5817026 Feb 21 2017 Radiator-4.16-1.noarch.rpm
-rw-r—r—1 root root 389 Mar 17 2017 radiator.service
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 17 2017 scripts
/usr/local/ansible/roles/radiator/files/etc:
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 28 Sep 25 12:00 sysconfig
/usr/local/ansible/roles/radiator/files/etc/sysconfig:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 23 Sep 25 12:00 network-scripts
/usr/local/ansible/roles/radiator/files/etc/sysconfig/network-scripts:
total 4
-r-sr-sr-x 1 root root 237 Sep 25 12:00 route-eth1
/usr/local/ansible/roles/radiator/files/radiator:
total 912
-rw-r—r—1 root root 180 Jun 30 2017 AP-logins
-rw-r—r—1 root root 866 Apr 7 2020 certs.cfg
-rw-r—r—1 root root 219 Jun 30 2017 ciuc.cfg
-rw-r—r—1 root root 17722 Sep 24 16:26 clients.cfg
-rw-r—r—1 root root 17624 Jun 25 10:45 clients.cfg20200625
-rw-r—r—1 root root 227 Jun 30 2017 contas_temporarias.cfg
-rw-r—r—1 root root 453243 Jun 30 2017 dictionary
-r—r—r—1 root root 8729 Jun 30 2017 dictionary.ascend
-rw-r—r—1 root root 5586 Jun 30 2017 dictionary.ser
-rw-r—r—1 root root 218 Jun 30 2017 eduroamlocal.cfg
-rw-r—r—1 root root 1495 May 30 2018 local-bib_geral.cfg
-rw-r—r—1 root root 569 Jun 30 2017 local-caldeiras.cfg
-rw-r—r—1 root root 5768 Jun 30 2017 local-colegio_jesus.cfg
-rw-r—r—1 root root 756 May 30 2018 local-contas_temporarias.cfg
-rw-r—r—1 root root 611 Jun 30 2017 local-Eduroam_local.cfg
-rw-r—r—1 root root 2235 Dec 8 2018 local-reject_users.cfg
-rw-r—r—1 root root 340 Jun 30 2017 local-routers.cfg
-rw-r—r—1 root root 447 Jun 30 2017 local-weathermap.cfg
-rw-r—r—1 root root 741 Feb 1 2018 local-wisp_guest_eduroam.cfg
-rw-r—r—1 root root 294912 Jun 30 2017 online
-rw-r—r—1 root root 1331 Feb 1 2018 outros.cfg
-rw-r—r—1 root root 1972 Jun 30 2017 peap.cfg
-rw-r—r—1 root root 770 May 30 2018 proxy- xxxx014.cfg
-rw-r—r—1 root root 2736 Dec 10 2019 proxy- xxxx013.cfg
-rw-r—r—1 root root 1581 Jun 30 2017 proxy- xxxx012.cfg
-rw-r—r—1 root root 1330 Oct 18 2018 proxy-xxxx01.cfg
-rw-r—r—1 root root 797 May 30 2018 proxy- xxxx0112.cfg
-rw-r—r—1 root root 757 May 30 2018 proxy- xxxx01121.cfg
-rw-r—r—1 root root 812 May 30 2018 proxy- xxxx0112qw.cfg
-rw-r—r—1 root root 5655 May 30 2018 radius.cfg
-rw-r—r—1 root root 143 Jun 30 2017 Routers-logins
drwxr-xr-x 6 root root 133 Feb 19 2020 ssl
-rw-r—r—1 root root 2347 Jun 30 2017 ttls.cfg
-rw-r—r—1 root root 2419 May 30 2018 univ-coimbra.cfg
-rw-r—r—1 root root 34 Jun 30 2017 users
/usr/local/ansible/roles/radiator/files/radiator/ssl:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 138 May 15 2017 20120330TCS
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drwxr-xr-x 2 root root 138 May 15 2017 20150330TCS
drwxr-xr-x 2 root root 139 Apr 3 2018 20180402TCS
drwxr-xr-x 2 root root 61 Feb 19 2020 20200219TCS
-rw-r—r—1 root root 1818 Apr 7 2020 cacert.pem
-rw-r—r—1 root root 2438 Apr 7 2020 radius-a.crt
-rw-r—r—1 root root 1679 Apr 7 2020 radius-a.key
/usr/local/ansible/roles/radiator/handlers:
total 4
-rw-r—r—1 root root 243 Oct 14 2019 main.yml
/usr/local/ansible/roles/radiator/tasks:
total 4
-rw-r—r—1 root root 2456 Jan 20 2020 main.yml
/usr/local/ansible/roles/radiator/templates:
total 4
-rw-r—r—1 root root 350 Mar 22 2019 ansible.conf.j2
/usr/local/ansible/roles/radiator/vars:
total 4
-rw-r—r—1 root root 691 Mar 22 2019 main.yml
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Anexo E: Descrição do ambiente de testes
1.

2.

3.
4.
5.

VLANs necessárias:
o VLAN rede publica para routing: 30
1. IPs VLAN publica
1. fw1: 193.137.200.1
2. fw2: 193.137.200.2
o VLAN para rede privada para a eduroam: 120
o VLAN privada para o AAA RADIUS: 100
1. IPs na VLAN para AAA:
1. AP01: 10.1.0.1
Endereçamentos a usar:
o Endereçamento para o NAT a configurar nos firewall:
1. Endereçamento IP público: 193.137.201.0/24
o Rede para teste Inicial:
1. Endereçamento a usar para hosts 192.168.0.0/19 (Broadcast: 192.168.31.255):
o Rede para testes de distribuição por polos:
1. Endereçamento a usar para hosts 172.16.0.0/18 (Broadcast: 172.16.63.255):
o Rede 1 para teste 172.16.0.0/18
1. Número de hosts: 4094
2. Endereço de gateway: 172.16.0.1
3. Endereço para os fw1 e fw2 (VRRP: 172.16.0.2)
o Rede 2 para teste 172.16.16.0/18
1. Número de hosts: 4094
2. Endereço de gateway: 172.16.16.1
3. Endereço para os fw1 e fw2 (VRRP: 172.16.16.2)
o Rede 1 para teste 172.16.32.0/18
1. Número de hosts: 4094
2. Endereço de gateway: 172.16.32.1
3. Endereço para os fw1 e fw2 (VRRP: 172.16.32.2)
o Rede 1 para teste 172.16.48.0/18
1. Número de hosts: 4094
2. Endereço de gateway: 172.16.48.1
3. Endereço para os fw1 e fw2 (VRRP: 172.16.48.2)
Fibras
o 2 Fibras multimódo OM3 ou OM4
Cabos UTP
o 2 Cabos UTP
SFPs
o 4 10Gbps SFP+ SR
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Anexo F: Descrição das ligações dos equipamentos
•

Firewall Check Point 13500 :
o

•

1 (um) modulo de 2 portas 10Gbps SFP+;

§

1 (um) modulo de 4 portas 1Gbps UTP;

§

1 (um) modulo de 8 portas 1Gbps UTP;

Com portas 10Gbps SPF+;

Um switchs CISCO 2960:
o

•

§

Dois Switchs NEXUS:
o

•

Módulos:

Com portas 1Gbps UTP com PoE;

Um servidor físico para as VMs de testes:

Os equipamentos Check Point deverão ligar aos switchs switch1 e switch2 por fibra a
10Gbps. Ligação deve ser feita nas seguintes portas:
•

fw1 g1/1 - switch1 Eth1/10

•

fw2 g1/1 - switch2 Eth1/10

Os equipamentos Check Point deverão ligar aos switchs switch1 e switch2 por UTP 1Gbps.
Ligação deve ser feita nas seguintes portas:
•

•

Ligações fw1 <-> switch1
o

fw1 e1/1 - switch1 Eth1/11

o

fw1 e1/2 - switch1 Eth1/12

o

fw1 e1/3 - switch1 Eth1/13

o

fw1 e1/4 - switch1 Eth1/14

Ligações fw2 <-> switch2
o

fw2 e1/1 - switch2 Eth1/11

o

fw2 e1/2 - switch2 Eth1/12

o

fw2 e1/3 – switch2 Eth1/13

o

fw2 e1/4 – switch2 Eth1/14
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Anexo G: Teste resiliência Check Point
Teste de resposta aplicando o comando “ping”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=41 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=42 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=43 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=44 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=45 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=46 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=47 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=48 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=49 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=50 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=51 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=52 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=53 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=54 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=55 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=56 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=57 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=58 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=78 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=79 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=80 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=81 ttl=117 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=82 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=83 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=84 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=85 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=86 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=87 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=88 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=89 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=90 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=91 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=92 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=93 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=94 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=118 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=119 ttl=117 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=120 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=121 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=122 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=123 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=124 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=125 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=126 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=127 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=171 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=172 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=173 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=174 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=175 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=176 ttl=117 time=10.7 ms
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53. 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=177 ttl=117 time=10.7 ms
54. 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=178 ttl=117 time=10.7 ms
55. ^C
56. --- 8.8.8.8 ping statistics --57. 178 packets transmitted, 53 received, 70% packet loss, time 177090ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.738/10.767/10.803/0.062 ms
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Anexo H: Informação de RADIUS
Tabela 42: Informação de início sessão accounting RADIUS

Pedido de RADIUS para início de sessão
Mon Sep 14 15:13:04 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1646 ….
Code:
Accounting-Request
Identifier: 10
Authentic: <26><233><236>!<139>+I<211><211><199><251><129><176><137><3><191>
Attributes:
Acct-Session-Id = “0002E8C8”
Called-Station-Id = “006b.f106.b630”
Calling-Station-Id = “9c2e.a1f1.c307”
cisco-avpair = “ssid=Eduroam”
cisco-avpair = “vlan-id=XX”
cisco-avpair = “nas-location=MSI”
WISPr-Location-Name = “MSI”
User-Name = “axxxxxs@uc.pt”
cisco-avpair = “connect-progress=Call Up”
Acct-Authentic = RADIUS
Acct-Status-Type = Start
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 3991
NAS-Port-Id = “3991”
Service-Type = Framed-User
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
Acct-Delay-Time = 0
Mon Sep 14 15:13:04 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Request-Type=Accounting-Request,
Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
Mon Sep 14 15:13:04 2020: DEBUG: Adding session for axxxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 3991
Mon Sep 14 15:13:04 2020: DEBUG: Accounting accepted
Mon Sep 14 15:13:04 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Sending to 10.90.28.6 port 1646 ….
Code:
Accounting-Response
Identifier: 10
Authentic: <252>1W<11><239><254>e:_{@<229>1d<13><241>
Attributes:
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Tabela 43: Informação de fim sessão accounting RADIUS

Pedido de RADIUS para fim de sessão
Mon Sep 14 16:16:57 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1646 ….
Code:
Accounting-Request
Identifier: 199
Authentic: L <242><252>G^<11><183>OB<15><136>G<253><18><220>
Attributes:
Acct-Session-Id = “0002E8C8”
Called-Station-Id = “006b.f106.b630”
Calling-Station-Id = “9c2e.a1f1.c307”
cisco-avpair = “ssid=Eduroam”
cisco-avpair = “vlan-id=XX”
cisco-avpair = “nas-location=MSI”
WISPr-Location-Name = “MSI”
cisco-avpair = “auth-algo-type=eap-peap”
User-Name = “axxxxxs@uc.pt”
Acct-Authentic = RADIUS
cisco-avpair = “connect-progress=Call Up”
Acct-Session-Time = 3833
Acct-Input-Octets = 971631
Acct-Output-Octets = 20232171
Acct-Input-Packets = 6517
Acct-Output-Packets = 15562
Acct-Terminate-Cause = Lost-Carrier
cisco-avpair = “disc-cause-ext=No Reason”
Acct-Status-Type = Stop
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 3991
NAS-Port-Id = “3991”
Service-Type = Framed-User
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
Acct-Delay-Time = 0
Mon Sep 14 16:16:57 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Request-Type=Accounting-Request,
Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
Mon Sep 14 16:16:57 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 3991
Mon Sep 14 16:16:57 2020: DEBUG: Accounting accepted
Mon Sep 14 16:16:57 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Sending to 10.90.28.6 port 1646 ….
Code:
Accounting-Response
Identifier: 199
Authentic: U<212><228><211>U<154>qI<172><141><243><210><157><169><183><203>
Attributes:

Tabela 44: Início accounting RADIUS formato JSON

Pedido de RADIUS para início de sessão
{“nas_identifier”:””,”time”:”1600092784”,”source_host”:”MS02”,”acct_session_id”:”0002E8C8”,”userna
me”:”axxxxxs@uc.pt”,”acct_status_type”:”Start”,”nas_ip_address”:”10.90.28.6”,”timestamp”:”2020-09-
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14T15:13:04Z”,”calling_station_id”:”9c2e.a1f1.c307”,”called_station_id”:”006b.f106.b630”,”type”:”acco
unting”,”nas_port”:”3991”}

Tabela 45: Fim accounting RADIUS formato JSON

Pedido de RADIUS para fim de sessão
{“nas_identifier”:””,”time”:”1600096617”,”source_host”:”MS02”,”acct_session_id”:”0002E8C8”,”userna
me”:”axxxxxs@uc.pt”,”acct_status_type”:”Stop”,”nas_ip_address”:”10.90.28.6”,”timestamp”:”2020-0914T16:16:57Z”,”calling_station_id”:”9c2e.a1f1.c307”,”called_station_id”:”006b.f106.b630”,”type”:”acco
unting”,”nas_port”:”3991”}
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Tabela 46: Authentication RADIUS

Pedido de RADIUS para autorização e autenticação
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Request
Identifier: 172
Authentic: <253>W<134><22><3><131><253><137><220><5><10><228>8t<211>Z
Attributes:
User-Name = “axxxxs@uc.pt”
Framed-MTU = 1400
Called-Station-Id = “00-D7-8F-E0-E0-01:110duroam”
Calling-Station-Id = “F0-D1-A9-A7-78-4A”
cisco-avpair = “ssid=110duroam”
WISPr-Location-Name = “MSI”
Service-Type = Login-User
cisco-avpair = “service-type=Login”
Message-Authenticator = <252>s<14>c,<129><127><129><162><167><208><160>9+<138><127>
EAP-Message = <2><1><0><18><1>axxxxs@uc.pt
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 2892
NAS-Port-Id = “2892”
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
NAS-Identifier = “apt01”
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 2892
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with Radius::AuthLDAP2:
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with EAP: code 2, 1, 18, 1
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Response type 1
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP result: 3, EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: AuthBy LDAP2 result: CHALLENGE, EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Access challenged for axxxxs@uc.pt: EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Sending to 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Challenge
Identifier: 172
Authentic: <211><132><236>i<228><229><221><169><252><188><252><169><243>(<29>w
Attributes:
EAP-Message = <1><2><0><6><25>
Message-Authenticator = <0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Request
Identifier: 173
Authentic: `<1><222><222><141><225><160>\?<227><168><172>&d<226>1
Attributes:
User-Name = “axxxxs@uc.pt”
Framed-MTU = 1400
Called-Station-Id = “00-D7-8F-E0-E0-01:110duroam”
Calling-Station-Id = “F0-D1-A9-A7-78-4A”
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cisco-avpair = “ssid=111duroam”
WISPr-Location-Name = “MSI”
Service-Type = Login-User
cisco-avpair = “service-type=Login”
Message-Authenticator = F<175>*IF<5><150><255>E<210>X_<19>Ll<201>
EAP-Message
=
<2><2><0><127><25><128><0><0><0>u<22><3><1><0>p<1><0><0>l<3><1>_U<218><147>L<139><18
><196><230><8><16><167>V<153>^<227><221><127><194>R_I<149><9><204>hj<142>h2}B<0><0>
<0><255><192>$<192>#<192><10><192><9><192><8><192>(<192>’<192><20><192><19><192><18><
0>=<0><<0>5<0>/<0><10><1><0><0>#<0><10><0><8><0><6><0><23><0><24><0><25><0><11><0><2
><1><0><0><5><0><5><1><0><0><0><0><0><18><0><0><0><23><0><0>
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 2892
NAS-Port-Id = “2892”
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
NAS-Identifier = “apt01”
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 2892
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with Radius::AuthLDAP2:
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with EAP: code 2, 2, 127, 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Response type 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP TLS SSL_accept result: -1, 2, 8592
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP result: 3, EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: AuthBy LDAP2 result: CHALLENGE, EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Access challenged for axxxxs@uc.pt: EAP PEAP Challenge
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Sending to 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Challenge
Identifier: 173
Authentic: <5>r<137><165>\<161><248><225><171>,<208>9<220><19><249>#
Attributes:
EAP-Message
=
<1><3><4><10><25><192><0><0><15><239><22><3><1><0>Q<2><0><0>M<3><1>|4<233><19><172>
<208>:<189><180><195><175>*<25>%G<187><197><164><146>4<12>h.<211><172>5<13><233>Y<9>
XX
<253><249><28>Jji<24><238>G<252><247><186>P\I<214>{<173>HZ’<221><9>^\<246><174><147><19
6><175><137><6><0>5<0><0><5><255><1><0><1><0><22><3><1><15><139><11><0><15><135><0><
15><132><0><6><193>0<130><6><189>0<130><5><165><160><3><2><1><2><2><16><2>fT<139><19
1><163>A<217><225>P<216><31>C<9>?`0<13><6><9>*<134>H<134><247><13><1><1><11><5><0>0d
1<11>0<9><6><3>U<4><6><19><2>NL1<22>0<20><6><3>U<4><8><19><13>Xxxxxxxxxxxxx1<18>0<16><6><3>U<4><7><19><9>Xxxxxxxxx<15>0<13><6><3>U<4><10><19><6>XXXXX1<24
>0<22><6><3>U<4><3><19><15>XXXXXX SS
EAP-Message
=
L
CA
30<30><23><13>200219000000Z<23><13>220511120000Z0~1<11>0<9><6><3>U<4><6><19><2>PT1<1
6>0<14><6><3>U<4><7><19><7>Coimbra1
0<30><6><3>U<4><10><19><23>Universidade
de
Coimbra1<31>0<29><6><3>U<4><11><19><22>UNVERSIDADE
de
COIMBRA1<26>0<24><6><3>U<4><3><19><17>XXXXXX0<130><1>”0<13><6><9>*<134>H<134><247><13><1><1><1><5><0><3><130><1><15><0>0<130><1>
<10><2><130><1><1><0><218><198>U3p<191><205>n8MH<161><23>c<183>H<177><229><169>%A5
Z<155>\<193>J<13><149>7P<251><245>K<3><184><22><214>/!
<2><16>CS<201>b<213>l<156><131>uI<191>
EAP-Message
=
T<199>B<222>OV<221>V<129><220><127><209>[<142>T<166><167>8<192>Ev&<247><253><27><23
1><234>RvhU<180><213>l<4>a<255>
<196>R<189>><209><208>”<247>\<226>p”<15><219><254>B<2>X<183>’<162><142><177>;<31><8><
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3><20><177>?r<200>1HK<204><132><197>Xs<168><165><248>%<245>=<206><<179><223>n<147><2
10><197><238>’<10><174><31><172>J<229>Q<247>D<249><230><205><30>><22><184>F.<205><131
><161>R<137><30>%(<216><129>@<195>.<19>K<250><233>)<237>U9<253><209><146><178><170><
215><207>#<156>’p<151>6<135><200><15>d*1<170>}q<238><1><193><208><220><3>u<237>#<239>
*<23><199><135><134><201><25><202><250><203><30><192>6<208>D<214>|h<143><189><142><5
><251><30>T:Kv^<223><221><179><193><171><228><1><241><2><3><1><0><1><163><130><3>O0<
130><3>K0<31><6><3>U<29>#<4><24>0<22><128><20>g<253><136>
<20>’<152><199><9><210>%<25><187><233>Q<17>cuPb0<29><6><3>U
EAP-Message
=
<29><14><4><22><4><20>Y<30>#1<206><18>a<247>~YG<175>r{<254><12><152><12><14>M0<28><6
><3>U<29><17><4><21>0<19><130><17>radius1.ci.uc.pt0<14><6><3>U<29><15><1><1><255><4><4><3><2><5><160>0<29><6><3>U<29>%<4><22>0
<20><6><8>+<6><1><5><5><7><3><1><6><8>+<6><1><5><5><7><3><2>0k<6><3>U<29><31><4>d0b0
/<160>-<160>+<134>)http://crl3.xxxxxxx.com/xxxxxxxxx.crl0/<160><160>+<134>)http://crl4.xxxxxxx.com/xxxxxxxx.crl0L<6><3>U<29>
<4>E0C07<6><9>`<134>H<1><134><253>l<1><1>0*0(<6><8>+<6><1><5><5><7><2><1><22><28>h
EAP-Message = ttps://www.xxxxxx.co
Message-Authenticator = <0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Sending to 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Challenge
Identifier: 180
Authentic: R<206>@%oE<25><3><142><160><218><199><238><135>F<166>
Attributes:
EAP-Message
=
<1><10><0>[<25><0><23><3><1><0>P,<139><235>N<151><190><188>E<199><128><26>t<25><237>$
<142><146>5<166>V<194>ta<167><149><183><229><212><251>;H<173>&V<17><227>{n<159><237>
EPZ<195>oQ<209>$VE<187><26><196><193><186><209><173><157><246>q<220><199>V7<247><18
1>z<20>~<251>`Y<189><1><180><246><237><4><31><190>
Message-Authenticator = <0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Request
Identifier: 181
Authentic: <130>^<25>&oyK<228><244><198><161>y<161>q<251>r
Attributes:
User-Name = “axxxxs@uc.pt”
Framed-MTU = 1400
Called-Station-Id = “00-D7-8F-E0-E0-01:112duroam”
Calling-Station-Id = “F0-D1-A9-A7-78-4A”
cisco-avpair = “ssid=112duroam”
WISPr-Location-Name = “MSI”
Service-Type = Login-User
cisco-avpair = “service-type=Login”
Message-Authenticator = <252><140>C<29><254><147>w<244><156>f<247>|e<230><150>z
EAP-Message
=
<2><10><0>+<25><0><23><3><1><0>
E<135>L<178><205>:<3><225><254>Ys<140>d<127><233>2<134><<148>y<198>dn<23>”Zwu<242>6<
234>D
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 2892
NAS-Port-Id = “2892”
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
NAS-Identifier = “apt01”
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
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Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 2892
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with Radius::AuthLDAP2:
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with EAP: code 2, 10, 43, 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Response type 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP PEAP inner authentication request for axxxxs@uc.pt
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: PEAP Tunnelled request Packet dump:
Code:
Access-Request
Identifier: UNDEF
Authentic: \<217>Sx<8><195><174>s<225><177><193>HE<240><182>y
Attributes:
EAP-Message
=
<2><9><0>D<26><2><9><0>C1<242><196><15>.<194>E<143><225>Ag<209><127><164><225><180>6
<0><0><0><0><0><0><0><0>o<169><204><8>c<151><178><147>=<169>”<1><7>\<134>M<3><167><2
6><162><208><225>.<142><0>axxxxs@uc.pt
Message-Authenticator = <0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
NAS-Identifier = “ apt01”
NAS-Port = 2892
Calling-Station-Id = “F0-D1-A9-A7-78-4A”
User-Name = “axxxxs@uc.pt”
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘TunnelledByPEAP=1’, Identifier ‘’
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 2892
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with Radius::AuthLDAP2:
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with EAP: code 2, 9, 68, 26
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Response type 26
Mon Jun 31 08:00:45 2020: INFO: Connecting to localhost:389
Mon Jun 31 08:00:45 2020: INFO: Connected to localhost:389
Mon Jun 31 08:00:45 2020: INFO: Attempting to bind to LDAP server localhost:389
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: LDAP got result for uid=axxxxs
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: LDAP got sambaNTPassword: **obscured**
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Radius::AuthLDAP2 looks for match with axxxxs@uc.pt
[axxxxs@uc.pt]
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Radius::AuthLDAP2 ACCEPT: : axxxxs@uc.pt [axxxxs@uc.pt]
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP result: 3, EAP MSCHAP V2 Challenge: Success
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: AuthBy LDAP2 result: CHALLENGE, EAP MSCHAP V2 Challenge:
Success
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Access challenged for axxxxs@uc.pt: EAP MSCHAP V2 Challenge:
Success
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Returned PEAP 113duroam113 packet dump:
Code:
Access-Challenge
Identifier: UNDEF
Authentic: \<217>Sx<8><195><174>s<225><177><193>HE<240><182>y
Attributes:
EAP-Message
<1><10><0>=<26><3><9><0>8S=75D26ABBD48F7B6302E4CD69C479D21992A504F0 M=success
Message-Authenticator = <0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>

=

Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP result: 3, EAP PEAP inner authentication redispatched to a
Handler
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: AuthBy LDAP2 result: CHALLENGE, EAP PEAP inner authentication
redispatched to a Handler
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Access challenged for axxxxs@uc.pt: EAP PEAP inner authentication
redispatched to a Handler
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Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Packet dump:
*** Received from 10.90.28.6 port 1645 ….
Code:
Access-Request
Identifier: 182
Authentic: :j<143><182>Y<26><178><187>[<187>@<186>’<175><156><179>
Attributes:
User-Name = “axxxxs@uc.pt”
Framed-MTU = 1400
Called-Station-Id = “00-D7-8F-E0-E0-01:114duroam”
Calling-Station-Id = “F0-D1-A9-A7-78-4A”
cisco-avpair = “ssid=114duroam”
WISPr-Location-Name = “MSI”
Service-Type = Login-User
cisco-avpair = “service-type=Login”
Message-Authenticator = <255><255>2<234><170><195><132>6<130>J<130><230><148><166>ss
EAP-Message
=
<2><11><0>+<25><0><23><3><1><0>
#<150>a<211><139><224><176><249><157><25><17>uA<182><22><20><200><29><23><31><170><1
49><203><171>M<5><236><139><229><208><180>T
NAS-Port-Type = Wireless-IEEE-802-11
NAS-Port = 2892
NAS-Port-Id = “2892”
NAS-IP-Address = 10.90.28.6
NAS-Identifier = “apt01”
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling request with Handler ‘Realm=/uc.pt$/’, Identifier ‘’
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Deleting session for axxxxs@uc.pt, 10.90.28.6, 2892
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with Radius::AuthLDAP2:
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Handling with EAP: code 2, 11, 43, 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Response type 25
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP Success, elapsed time 0.146207
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: EAP result: 0,
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: AuthBy LDAP2 result: ACCEPT,
Mon Jun 31 08:00:45 2020: DEBUG: Access accepted for axxxxs@uc.pt
Tabela 47: Authentication RADIUS formato JSON

Pedido de RADIUS para autorização e autenticação
{“nas_identifier”:”apt01”,”time”:”1593635494”,”source_host”:”MS01”,”username”:”axxxs@uc.pt”,”nas_
ip_address”:”10.90.28.6”,”timestamp”:”2020-06-31T08:31:34Z”,”calling_station_id”:”9C-2E-A1-F1C3-07”,”called_station_id”:”00-D7-8F-E0-E001:Eduroam”,”type”:”authentication”,”nas_port”:”1050”,”result”:”accept”}
{“nas_identifier”:”apt01”,”time”:”1593635426”,”reason”:”EAP
PEAP
TLS
error”,”source_host”:”MS01”,”username”:”bxxxxa@uc.pt”,”nas_ip_address”:”10.90.28.6”,”timesta
mp”:”2020-06-31T08:30:26Z”,”calling_station_id”:”A4-50-46-68-00-2D”,”called_station_id”:”00-6BF1-06-B6-31:114duroam”,”type”:”authentication”,”nas_port”:”1499”,”result”:”reject”}
58. {“nas_identifier”:”apt01”,”time”:”1593642562”,”reason”:”PEAP
Authentication
Failure”,”source_host”:”MS01”,”username”:”cxxxxd@uc.pt”,”nas_ip_address”:”10.90.28.6”,”times
tamp”:”2020-06-31T10:29:22Z”,”calling_station_id”:”18-01-F1-4A-BF-A1”,”called_station_id”:”006B-F1-06-B6-31:114duroam”,”type”:”authentication”,”nas_port”:”2793”,”result”:”reject”}
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Anexo I: Informação do DHCP
Tabela 48: Formato accouting de DHCP

Formato em lista de todos os atributos necessários.
[‘192.84.13.103’, ‘9829.a62e.6663’, ‘DESKTOP-5VL19TJ’, datetime.datetime(2020, 10, 8, 4, 53, 39)]

Tabela 49: Script para testar resposta DHCP

Script para controlo e avaliar resposta do DHCP

Output: Envio do pedido de Discovery, Request e Release
Begin emission:
Finished sending 1 packets.
..*
Received 3 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
Ether / IP / UDP 0.0.0.0:bootpc > 255.255.255.255:bootps / BOOTP / DHCP ==> Ether / IP /
UDP 192.168.6.2:bootps > 192.168.6.146:bootpc / BOOTP / DHCP
Begin emission:
Finished sending 1 packets.
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...........................................*
Received 44 packets, got 1 answers, remaining 0 packets
Ether / IP / UDP 0.0.0.0:bootpc > 255.255.255.255:bootps / BOOTP / DHCP ==> Ether / IP /
UDP 192.168.6.2:bootps > 192.168.6.146:bootpc / BOOTP / DHCP
.
Sent 1 packets.

Tabela 50: Testes de saturação DHCP yersinia

Escolha do protocolo a fazer testes

Opções gerais da ferramenta

Escolha do tipo de ataque a fazer, teste caso tipo 1
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Informação de logs a ser capturados no interface da máquina, visto no yersinia

Logs do DHCP
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from ef:3f:62:51:89:53 via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from bc:59:27:53:7e:cc via eth2: network 192.168.0.0/19: no
free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from df:b7:90:0e:af:6c via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from ad:69:12:7b:7b:ea via eth2: network 192.168.0.0/19: no
free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from 70:8f:d4:06:2a:59 via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from 26:2e:eb:13:0b:ca via eth2: network 192.168.0.0/19: no
free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from c8:5d:35:54:81:8e via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from 9d:02:53:74:31:3f via eth2: network 192.168.0.0/19: no
free leases
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Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from c8:d8:a9:03:f4:f8 via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from 58:9b:3d:20:ba:14 via eth2: network 192.168.0.0/19: no
free leases
Oct 12 21:06:02 router-gsiic dhcpd: DHCPDISCOVER from cf:96:a8:21:2a:b3 via 192.168.6.1: network
192.168.0.0/19: no free leases
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Anexo J: Testes de performance à API do controlador
Dados de teste com frequência ~20 p/s

Dados

Tempo de criação de logs

60.152729749679565

Média de escrita de logs por segundo

20.200882346523716

Início da leitura

2020-09-19 16:06:29.312362

Fim da leitura

2020-09-19 16:07:29.491022

Tempo de execução
Diferença de tempo escrita e execução

1 minuto 0 segundos e 17 Milissegundo
segundo
2 Milissegundo

Dados

Dados de teste com frequência ~40 p/s
Tempo de criação de logs

59.98453426361084

Média de escrita de logs por segundo

45.62842795397647

Início da leitura

2020-09-19 16:27:00.930044

Fim da leitura

2020-10-19 16:28:03.117244

Tempo de execução
Diferença de tempo escrita e execução

1 minuto 3 segundos e 18 milissegundos
3 segundos e 20 milissegundos

Dados

Dados de teste com frequência ~80 p/s
Tempo de criação de logs

59.99920296669006

Média de escrita de logs por segundo

83.20192446158856

Início da leitura

2020-10-19 16:43:10.434491

Fim da leitura

2020-10-19 16:45:33.838991

Tempo de execução
Diferença de tempo escrita e execução

2 minutos 23 segundos e 40 milissegundos
2 minutos e 22 segundos e 39
milissegundos

119

Anexo k: Testes de disponibilidade serviço com
Check Point
Teste de resposta aplicando o comando “ping”
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=41 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=42 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=43 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=44 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=45 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=46 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=47 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=48 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=49 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=50 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=51 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=52 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=53 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=54 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=55 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=56 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=57 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=58 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=78 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=79 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=80 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=81 ttl=117 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=82 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=83 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=84 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=85 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=86 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=87 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=88 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=89 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=90 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=91 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=92 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=93 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=94 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=118 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=119 ttl=117 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=120 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=121 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=122 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=123 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=124 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=125 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=126 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=127 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=171 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=172 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=173 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=174 ttl=117 time=10.7 ms
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64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=175 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=176 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=177 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=178 ttl=117 time=10.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics --178 packets transmitted, 53 received, 70% packet loss, time 177090ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.738/10.767/10.803/0.062 ms
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Anexo L: Configuração de OSPF em Linux (Quagga)
Building configuration...
Current configuration:
!
hostname router-gsiic
hostname ospfd
log stdout
!
password zebra
!
interface eth1
description MSI_RFC1918
ip address 10.0.1.249/24
ip ospf message-digest-key 1 md5 testeMSI
ipv6 nd suppress-ra
!
interface eth2
description eduroam_teste
ip address 192.168.6.1/24
ipv6 nd suppress-ra
!
interface lo
!
router ospf
ospf router-id 192.168.6.1
log-adjacency-changes
redistribute static
passive-interface default
no passive-interface eth0
no passive-interface eth1
network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
network 192.168.6.0/24 area 0.0.0.0
area 0.0.0.0 authentication message-digest
!
ip forwarding
!
line vty
!
end

122

Anexo M: Testes de serviço com Linux
Tabela 51: Testes de disponibilidade serviço com Linux

Teste de resposta aplicando o comando “ping”
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=28 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=32 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=33 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=34 ttl=117 time=10.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=35 ttl=117 time=10.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics --35 packets transmitted, 23 received, 34% packet loss, time 34037ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.742/10.770/10.796/0.046 ms
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Tabela 52: Testes de criação acessos NAT Linux

Lista de regras aplicadas e formato
pkts bytes target prot opt in
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0
0
0
SNAT all -- *
eth0

out source
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.0.6
192.168.0.7
192.168.0.8
192.168.0.9
192.168.0.10
192.168.0.11
192.168.0.12
192.168.0.13
192.168.0.14
192.168.0.15
192.168.0.16
192.168.0.17
192.168.0.18
192.168.0.19
192.168.0.20
192.168.0.21
192.168.0.22
192.168.0.23
192.168.0.24
192.168.0.25
192.168.0.26
192.168.0.27
192.168.0.28
192.168.0.29
192.168.0.30
192.168.0.31
192.168.0.32
192.168.0.33
192.168.0.34
192.168.0.35
192.168.0.36
192.168.0.37
192.168.0.38
192.168.0.39
192.168.0.40
192.168.0.41
192.168.0.42
192.168.0.43
192.168.0.44
192.168.0.45
192.168.0.46
192.168.0.47
192.168.0.48
192.168.0.49

destination
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.8 /* #19 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.8 /* #19 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.10 /* #18 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.10 /* #18 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.12 /* #17 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.12 /* #17 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.14 /* #13 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.14 /* #13 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.16 /* #16 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.22 /* #11 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.22 /* #11 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.12 /* #17 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.12 /* #17 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.1 /* #110 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.34 /* #15 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.34 /* #15 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.38 /* #12 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.38 /* #12 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.4 /* #10 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.34 /* #15 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.34 /* #15 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.14 /* #13 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.14 /* #13 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
0.0.0.0/0
to:193.136.5.24 /* #14 */
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT
SNAT

all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *
all -- *

eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0
eth0

192.168.0.50
192.168.0.51
192.168.0.52
192.168.0.53
192.168.0.54
192.168.0.55
192.168.0.56
192.168.0.57
192.168.0.58
192.168.0.59
192.168.0.60
192.168.0.61
192.168.0.62
192.168.0.63
192.168.0.64
192.168.0.65
192.168.0.66
192.168.0.67
192.168.0.68
192.168.0.69
192.168.0.70
192.168.0.71
192.168.0.72
192.168.0.73
192.168.0.74
192.168.0.75
192.168.0.76
192.168.0.77
192.168.0.78
192.168.0.79
192.168.0.80
192.168.0.81
192.168.0.82
192.168.0.83
192.168.0.84
192.168.0.85
192.168.0.86
192.168.0.87
192.168.0.88
192.168.0.89
192.168.0.90
192.168.0.91
192.168.0.92
192.168.0.93
192.168.0.94
192.168.0.95
192.168.0.96
192.168.0.97
192.168.0.98
192.168.0.99

0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
0.0.0.0/0
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to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.16 /* #16 */
to:193.136.5.16 /* #16 */
to:193.136.5.38 /* #12 */
to:193.136.5.38 /* #12 */
to:193.136.5.4 /* #10 */
to:193.136.5.4 /* #10 */
to:193.136.5.14 /* #13 */
to:193.136.5.14 /* #13 */
to:193.136.5.22 /* #11 */
to:193.136.5.22 /* #11 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.12 /* #17 */
to:193.136.5.12 /* #17 */
to:193.136.5.38 /* #12 */
to:193.136.5.38 /* #12 */
to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.8 /* #19 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.14 /* #13 */
to:193.136.5.14 /* #13 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.1 /* #110 */
to:193.136.5.22 /* #11 */
to:193.136.5.22 /* #11 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.10 /* #18 */
to:193.136.5.12 /* #17 */
to:193.136.5.12 /* #17 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.34 /* #15 */
to:193.136.5.34 /* #15 */

