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1 Úvod

Tato technická zpráva se snaží nastínit možnosti dostupných implementací IP-

Secu pro IPv4 v Linuxu. Detailně je popsán produkt FreeS/WAN a to včetně jeho

konfigurace, výkonnosti a kompatibility s některými dalšími IPSec nástroji –

3Com NIC s čipem pro DES, MS Windows 2000 a PGPnet. Obecný popis stan-

dardu IPSec není součástí této zprávy.

2 Produkty pro IPSec v Linuxu

Obecně velkou výhodou Linuxu je dostupnost zdrojových kódů jádra, což je

pro implementaci IPSecu velmi důležité. Pak je totiž možné přímo do jádra OS

přidat mechanizmus pro zpracování paketů z kryptovaných tunelů. To spolu s

firewallovými možnostmi IPCHAINS masquerading přináší nejen velkou výkon-

nost, ale i poměrně velkou bezpečnost.

2.1 FreeS/WAN

Linux FreeSWAN (Free Secure Wide Area Network) implementace protokolu

IPSec pro IP v4 je dostupná se zdrojovými kódy pod GNU GPL licencí. Nevzta-

hují se na ni ani žádná exportní omezení, neboť je zcela vyvíjena mimo USA. V

současné době je ve verzi 1.5 z června 2000 (na oficiálním ftp [FTP1] serveru je

od konce října dostupná i verze 1.6, ale www stránky [WWW1] na ní zatím ne-

odkazují). FreeSWAN je i součástí některých distribucí (např. SUSE). V září 2000

navíc byly zahájeny práce na přizpůsobení kódu FreeSWANu pro zapouzdření

do IPv6, kde implementace IPSecu zatím chyběla, i když by měla být standardní

částí.

Další charakteristiky:

� autentizace IP–AH (RFC 2402) a HMAC (RFC 2104):

– RFC 2403: MD5 (HMAC–MD5–96)

– RFC 2404: SHA1 (HMAC–SHA1–96)



� šifrování IP–ESP (RFC 2406)

– null encryption (RFC 2410)

– 3DES (jediné šifrování, které Pluto akceptuje)

– DES pouze s patchem (fswandes pro SUSE linux v.7.0 s FreeSWANem

v 1.4 a částečnou úpravou kódu PLUTO démona)

� KE (RFC 2409), ISAKMP (RFC 2408)

� DOI (RFC 2407), Oakley (RFC 2412)

� získání klíče pro navázání spojení

– manuální nastavení, automatické vyjednání (shared secret nebo RSA

public key)

– získávání veřejných klíčů z DNS (Secure DNS zatím nepodporováno)

– X.509 certifikáty z PKI pouze s patchem (např. [WWW2])

� zatím není implementován Aggresive Mode

� Extruded Subnets, Road Warrior . . .

Linux FreeSWANmá dvě hlavní části – KLIPS – KerneL IPSec Support a PLUTO.

Pro konfiguraci slouží soubory /etc/ipsec.conf a /etc/ipsec.secrets.

KLIPS:

� pracuje na úrovni jádra

� šifrování

� výpočet autentizace paketů

� vytváření ESP a AH záhlaví pro odchozí pakety

� interpretace ESP a AH záhlaví u příchozích paketů

� kontrola všech ostatních paketů mimo IPSec spojení, aby nebylo možné

zabezpečení obejít

PLUTO daemon:

� řídí celou první fázi ISAKMP SA

� zajišťuje autentizaci hostů a vyjednávání s ostatními

� vytváří IPSec SA

� nastavuje směrování a firewalling

/etc/ipsec.conf :

� config setup – základní nastavení rozhraní, ladících výpisů a pluta

� conn %default – defaultní hodnoty pro následné definice jednotlivých

spojení

� conn xxxx – definice jednotlivých spojení
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/etc/ipsec.secrets:

� soubor obsahuje tajemství, která se použijí při navazování SA IKE proto-

kolem

2.2 PipSec

PipSec je poměrně jednoduchý nástroj, který by měl umožnit používat IPSec

bez nutnosti patchování jádra. Zdrojový kód je opět volně šiřitelný a neob-

sahuje žádné kryptovací algoritmy, neboť pro tyto účely je využito knihovny

OpenSSL. Poslední verze nástroje PipSec je z října 1999 a pravděpodobně není

dále vyvíjen.

Další charakteristiky:

� pouze tunelový mód, při NULL ESP mode je zde chyba v manipulaci

� IKE/ISAKMP/OAKLEY není implementováno

� autentizace IP–AH (RFC 2402) a HMAC (RFC 2104):

– RFC 2403: MD5 (HMAC–MD5–96)

– RFC 2404: SHA1 (HMAC–SHA1–96)

– RIPEMD160 (HMAC–RIPEMD160–96)

� šifrování IP–ESP (RFC 2406)

– Blowfish

– RFC 2405: DES

– 3DES

– CAST

– IDEA

� navíc

– IP tunely přes UDP nebo ICMP ECHO REPLY s MD5 autentizací

2.3 NIST Cerberus

„Referenční implementace“ IPSecu pro Linux vyvinutá v National Institute of

Standards and Technology v USA. Pravděpodobně nejlepší sw pro IPSec, ale

bohužel zatím oficiálně nedostupný mino USA a Kanadu.

3 Konfigurace testovací laboratoře

Pro testování byla použita až čtyři PC (NetTest, IPSec, Chaos, Hypnos), Cisco Cat

2912 (ipsec-sw) a dále trunk přes Cisco Cat 3524 (ic-s4-sw) na páteřní L3 switch

Cisco Cat 8540 (ic-cat8540m-sw), kde byl trunk ukončen a pomocí statických

Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 7/2000 3



záznamů ve směrovací tabulce se zde směrovalo mezi pokusnými sítěmi. Dále

však budou popisovány většinou jednodušší případy, kdy obě IPSec brány

byly na stejné logické síti a tím pádem komunikace probíhala pouze přes první

uvedený přepínač ipsec-sw.

Aby se předešlo možným problémům s automatickým nastavením parametrů,

každé rozhraní i každá připojená NIC byla napevno nastavena na svou maxi-

mální rychlost (100 full duplex, příp. 1000 full duplex). Pro vizuální kontrolu

záhlaví a obsahu paketů byl navíc přes monitorovací port na přepínači ipsec-sw

připojen analyzátor Nettest WinPharao.

Obrázek 1: Topologie sítě při testování

Chaos.zcu.cz:

HW: Intel Celeron 400 MHz, 64 MB RAM, 2x 3Com 905C NIC

SW: SUSE Linux 6.4, kernel 2.2.16 pro 3DES, kernel 2.2.14 pro DES FreeSWAN

1.5 pro 3DES, FreeSWAN 1.3 pro DES FTP server 6.4 – 0.16, FTP klient

IP: 147.228.1.56, 147.228.4.10

IPSec.zcu.cz:

HW: Intel PIII 600 MHz, 256 MB RAM, 3Com 920(905c), Intel Pro 100, 3Com

R990–TX–95 NIC

SW: SUSE Linux 6.4, kernel 2.2.16 Free SWAN 1.5 pro 3DES FTP server 6.4 –

0.16, FTP klient 2* MS Windows 98, PGPnet, MS Windows 2000 – pro testy

kompatibility
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IP: 147.228.1.65, 147.228.5.10

Ostatní:

NetTest IP: 147.228.5.27

Hypnos IP: 147.228.4.53

4 Použití FreeSWANu

4.1 Instalace

FreeSWAN vkládá část svých kódů přímo do jádra. Proto je nutné nejprve získat

zdrojové kódy jádra – nejlépe nejnovější verzi řady 2.2. Je doporučeno nejdříve

překompilovat a sestavit jádro a jeho moduly bez opatchování FreeSWANem.

Vlastní proces patchování, konfigurace, kompilace a sestavení jádra, modulů

i ostatních programů lze poté provést pouze dvěma příkazy – make oldgo a

make kinstall. Pokud je třeba ještě změnit konfiguraci jádra, je možné místo

příkazu make oldgo použít make ogo / menugo / xgo, který při svém běhu

spustí preferovaný konfigurátor kernelu. Zkušenější uživatel všakmůže instalaci

provádět po krocích a přizpůsobit tak konfiguraci svým požadavkům.

4.2 Konfigurace

Jak již bylo uvedeno, ke konfiguraci FreeSWANu se využívá dvou konfiguračních

souborů – /etc/ipsec.conf a /etc/ipsec.secrets, v kterých lze použít poměrně velké

množství parametrů a jejich různých kombinací. Proto následuje popis pouze

konfigurace základní funkčnosti FreeSWANu.

V první části souboru ipsec.conf je nutné nadefinovat jedno nebo více roz-

hraní, na kterých bude probíhat zabezpečená komunikace. Dále je zde možné

zapnout výpisy ladících informací a určit, bude-li PLUTO automaticky nahrávat

a inicializovat SA nadefinované v konfiguračním souboru.

config setup
interfaces=%defaultroute
klipsdebug=none
plutodebug=none
plutoload=%search
plutostart=%search

Vdalších částech souboru ipsec.conf jsoupopsányparametry každépožadované

SA. Jedná se hlavně o typ použitých klíčů, způsob jejich vyjednání, identifikaci

druhé strany a typ spojení.
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Pro počáteční testování kryptovaných tunelů je možné použít manuálně nasta-

vené klíče (manual keying). Tato metoda je nejjednodušší, ale zároveň velice

málo bezpečná. Proto pro další provoz je vhodné přejít na tzv. automatické

klíče. Ty vygeneruje PLUTO démon po ověření protilehlého systému pomocí

IKE protokolu a to buď sdíleným klíčem (shared secrets) nebo RSA autentizací

(automatic keying).

Manuální klíče: /etc/ipsec.conf:

spi=0x200
esp=3des-md5-96
espenckey=0x01234567_0...
espauthkey=0x12345678_9...

Sdílené klíče: /etc/ipsec.conf:

authby=secret

/etc/ipsec.secrets:

obsahuje sdílený klíč

RSA klíče: /etc/ipsec.conf:

authby=rsasig
#public key protějšku, jeho identifikace
leftrsasigkey=0x010387ae2aa39741...
leftid=@ipsec.zcu.cz
#případné získání RSA klíčů z DNS
leftrsasigkey=%dns
rightrsasigkey=%dns

/etc/ipsec.secrets:

obsahuje RSA private key

V definici každé SA musí být uveden zdrojový a cílový počítač a v případě,

že se jedná o bránu i subsíť, která za ní leží. Dalším parametrem je IP adresa

nejbližšího směrovače v cestě.

conn s4_s5
# Left security GW, subnet behind, next hop toward right.
left=147.228.1.65
leftsubnet=147.228.5.0/24
leftnexthop=147.228.1.56
# Right security GW, subnet behind, next hop toward left.
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right=147.228.1.56
rightsubnet=147.228.4.0/24
rightnexthop=147.228.1.65

Pozn.: Vzhledem k tomu, že každá SA může být pouze typu host-to-host, host-to-

gateway nebo gateway-to-gateway, musí být pro bezpečné propojení dvou IPSec

bran a subsítí za nimi použito čtyř samostatných SA.

4.3 Ovládání FreeSWANu, sledování provozu

Pokud se FreeSWAN nespouští automaticky při startu systému nebo ho chceme

restartovat po změně konfigurace, lze použít příkaz:

ipsec setup f–start j –restart j –stopg.

Pro aktivaci nebo deaktivaci tunelu:

ipsec manual f–up j –downg connection name

ipsec auto f–up j –downg connection name

connection name odkazuje na jméno spojení v konfiguračním souboru.

Informaci o navázaných SA a aktuálním stavu IPSec směrovací tabulky může

uživatel získat příkazem:

ipsec look

Průběžné informace o běhu jsou zapisovány do standardního souboru

/var/log/messages. V případě, že v konfiguračním souboru ipsec.conf je nasta-

veno plutodebug=all, jsou vypisovány opravdu podrobné informace z navazo-

vání a provozu SA. Další důležitá data lze získat ze souborů /proc/net/ipsec *.

4.4 Dokumentace

Nedílnou součástí FreeSWANu je velice podrobná dokumentace v HTML for-

mátu. Ta je dostupná jak v on-line podobě [WWW1], tak přímo v distribučním

balíku. Při konfiguraci je možné použít i manuálové stránky nebo v případě

problémů hledat radu v některé z mnoha elektronických konferencí týkajících

se buď přímo FreeSWANu nebo IPSecu obecně.

5 Výsledky testování

Instalace i základní konfigurace proběhla bez jakékoli komplikace. Otestována

byla spojení jak s manuálními klíči tak s automaticky PLUTEM generovanými

klíči po ověření pomocí sdílených i RSA klíčů. Následuje částečný výpis obou

konfiguračních souborů pro nejsložitější variantu s RSA klíči a čtyřmi SA pro

úplné zabezpečení komunikace dvou IPSec bran a jejich přilehlých subsítí.
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/etc/ipsec.conf:

config setup
interfaces=%defaultroute
klipsdebug=none
plutodebug=none
plutoload=%search
plutostart=%search

conn %default
pfs=yes
keylife=2h
...

conn s4_s5
# subnet4_to_subnet5
authby=rsasig
# Left security GW, subnet behind, next hop toward right.
left=147.228.1.65
leftsubnet=147.228.5.0/24
leftnexthop=147.228.1.56

leftrsasigkey=0x010387ae2aa39741...
leftid=@ipsec.zcu.cz
# Right security GW, subnet behind, next hop toward left.
right=147.228.1.56
rightsubnet=147.228.4.0/24
rightnexthop=147.228.1.65
rightrsasigkey=0x0103909c90f98e3...
rightid=@chaos.zcu.cz
# Authorize this connection, but don’t start it.
auto=start

conn g4_g5
# gateway4_to_gateway5
...

conn g4_s5
# gateway4_to_subnet5
...

conn s4_g5
# subnet4_to_gateway5
...
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/etc/ipsec.secrets:

: RSA {
# 2048 bits, Mon Aug 21 13:50:02 2000
PrivateExponent: 0x606860a65ed0e1a3...
Prime1: 0xe9baa8c1fcc4ec6e...
...
}

Pozn.: Konfigurační soubor /etc/ipsec.conf je stejný pro oba konce IPSec tu-

nelu – FreeSWAN automaticky určuje levou a pravou stranu podle zdrojových

a cílových IP adres. V /etc/ipsec.secretsmá samozřejmě každá brána pouze svůj

vlastní privátní klíč.

bez šifrování / 3DES

Přenos [Mb/s] Util IPSec [%] Util Chaos [%]

chaos –> ipsec 74,76 / 21,44 18 / 7 38 / 98

ipsec –> chaos 85,12 / 20,24 13 / 7 31 / 32

chaos –> nettest 11,68 / 11,44 1 / 1 3 / 18

Tabulka 1: Výkon spojení FreeSWAN – FreeSWAN

bez šifrování / 3DES

Přenos [Mb/s] Util IPSec [%] Util Chaos [%]

FreeSWAN –> 3Com NIC 35,20 / 22,96 10 / 12 21 / 85

FreeSWAN –>MS Win2k 75,28 / 19,84 95 / 90 41 / 96

FreeSWAN –> PGPnet 35,20 / 10,40 12 / 72 20 / 7

Tabulka 2: Výkon spojení FreeSWAN – 3Com/Win2k/PGPnet

6 Kompatibilita

Pro testy kompatibility byly vybrány následující produkty – 3ComNIC s hw pod-

porou IPSecu, MS Windows 2000 a PGPnet verze 6.5.8. Z časových důvodů bylo

testováno pouze šifrované spojení host-to-host vždy s FreeSWANem na jedné

straně (Chaos.zcu.cz) a testovaným produktem na straně druhé (IPSec.zcu.cz),

i když je v některých případech podporováno i spojení gateway-to-gateway. Po-

žadovaným algoritmem byl 3DES s MD5 autentizací. V případě 3Com karty však

musela být použita pouze kombinace DES–MD5.
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Obrázek 2: Výkon FreeSWAN –> FreeSWAN

Obrázek 3: Výkon FreeSWAN –> 3Com / Win2k / PGPnet
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6.1 3ComNIC s hw podporou IPSecu

Síťovou kartu 3Com 3CR990–TX–95 se nám podařilo získat ještě před jejím ofici-

álním uvedením na trh v České Republice. Jedná se o kartu s 3XP procesorem,

který má hardwarově implementován standard IPSec. Bohužel se na tuto kartu

vztahují exportní omezení a proto se k nám dostala pouze verze s DES algorit-

mem. V současné době by ale pravděpodobně již nebyl problém ”silnou” verzi

s 3DESem dovézt. Existuje i výkonnější a optimalizovaná serverová verze (se

slabým i silným šifrováním).

Další charakteristiky:

� autentizace IP–AH (RFC 2402) a HMAC (RFC 2104):

– RFC 2403: MD5 (HMAC–MD5–96)

– RFC 2404: SHA1 (HMAC–SHA1–96)

� šifrování IP–ESP (RFC 2406)

– RFC 2405: DES

– 3DES – u strong verze

� IKE (RFC 2409), ISAKMP (RFC 2408), Oakley (RFC 2412)

Ke kartě jsou dodávány ovladače pro všechny platformy Microsoft Windows

(9x/NT/2000). Pokud chce uživatel plně využít schopnosti této karty, musí nad

standardní ovladač nainstalovat i speciální DynamicAccess LAN Encryption.

Konfigurace se provádí pomocí textových souborů tssecmap.cfg a tssecdes.cfg,

kde je definována mapa zabezpečené sítě a typy možných SA a jednoduchého

GUI.

6.1.1 Výsledek testování

Kartu jsme testovali v MS Windows 98. Bohužel instalace ovladačů se neobešla

bez problémů – v testovacím PC (IPSec.zcu.cz) byla totiž kromě testované karty

i jiná 3Com NIC (viz hw konfigurace) a jak základní ovladač tak DynamicAccess

se pravděpodobně částečně nainstalovali nad špatnou kartu. Při zablokování in-

tegrované NIC v biosu proběhla instalace bez problémů. Bylo možné i následné

oživení druhé 3Com karty.

Na druhé straně (Chaos.zcu.cz) bylo nutné nainstalovat do čistého SUSE Linuxu

6.4 FreeSWAN 1.3 a patch fswandes, který je dostupný pouze v Professional

verzi distribuce nebo na ftp některých univerzit v Německu v i386.de variantě

(v ostatních ftp verzích SUSE Linuxu fswandes není!). Testy však ukázaly, že

tento patch není dotažen do konce a bylo nutné doupravit zdrojové kódy pro

PLUTO démona, protože ten nebyl schopen vyjednat SA s DES ESP šifrováním.

Testováno bylo pouze spojení host-to-host. Vytvoření SA bylo nutné iniciovat

ze strany 3Com NIC libovolným přenosem k FreeSWANu a zadáním sdíleného
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klíče. Výkonnostně je na tom karta poměrně dobře a jak je vidět z tabulky tes-

tování, zabezpečený přenos zatíží procesor PC v postatě stejně jako standardní

nezabezpečené přenosy!

Konfigurace 3Com NIC:

� tssecmap.cfg:

begin static-map
Name ”nodeA”
Target ”147.228.1.56”
Mode ”ISAKMP-Shared”
end

� tssecdes.cfg:

begin security-descriptor
Name ”Standard”
IPSec ”ESP DES MINUTES 200”
ISAKMP ”IDENTITY PFS DES MD5 MINUTES 220”
end

� vytvoření odpovídajícího profilu v GUI

Konfigurace FreeSWAN:

� /etc/ipsec.conf :

config setup a conn %default části podobné s konfigurací FreeSWAN–

FreeSWAN

conn 3Com
spi=0x201
authby=secret
# Left security GW, subnet behind, next hop toward right.
left=147.228.1.65
leftsubnet=
leftnexthop=
# Right security GW, subnet behind, next hop toward left.
right=147.228.1.56
rightsubnet=
rightnexthop=
# Authorize this connection, but don’t start it.
auto=add

� /etc/ipsec.secrets:

147.228.1.65 147.228.1.56: PSK ”qwertyuiop”
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6.2 MSWindows 2000

Microsoft Windows 2000 mají implementaci IPSecu již v sobě zahrnutu a není

proto třeba používat produkty třetích stran. Celou konfiguraci lze provést přes

grafické rozhraní – pomocí Microsoft Management Console (mmc) se přidá IP

Security Policies Snap-in a nastaví se filtry, které po aktivaci zajišťují zpracování

určených paketů. Obecně lze říci, že možnosti IPSec mechanizmu jsou zde

velice široké, nicméně „doklikat“ se k požadovanému parametru někdy může

být obtížné.

Velice důležité je před započetím testování ze stránek Microsoftu získat a na-

instalovat High Encryption Pack. Pokud se tak nestane, tak i když je nastaven

3DES, Windows bez jakékoli varovné zprávy používají DES a tím pádem se

nenavážou potřebné SA.

6.2.1 Výsledek testování

Při testování se neobjevily žádné významné problémy a i proces konfigurace

si administrátor po počátečních potížích osvojí. Velice nás MS Windows 2000

překvapily svým výkonem – v porovnání s FreeSWANem v Linuxu jsou přeno-

sové rychlosti téměř shodné. Nesrovnatelně vyšší je však zatížení procesoru,

což by se ale například dalo vyřešit nainstalováním 3Com NIC s hardwarovou

podporou IPSecu, která dokáže své ovladače integrovat do IPSec mechanizmu

MS Windows2000.

Konfigurace MS Windows 2000:

� vytvořena zvlášť pravidla pro každý směr

� vymazané všechny bezpečnostní metody vyjma 3DES–MD5 (nebo ale-

spoň 3DES–MD5 na prvním místě)

� zapnuté PFS

� nastavena správná doba života klíčů

Konfigurace FreeSWAN:

� viz konfigurace FreeSWANu pro 3Com NIC s hw podporou IPSecu

6.3 PGPnet

Testována byla volně dostupná PGP verze 6.5.8 (MS Windows 9x/NT/2000) z

[www5], jejíž standardní součástí je i PGPnet. V této verzi však nelze z PGP-

netu vytvořit IPSec bránu pro subsíť ležící za ní – lze tedy realizovat pouze

zabezpečená spojení PGPnet host – Secure host nebo PGPnet host – Secure

gateway.
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Další charakteristiky:

� autentizace IP–AH (RFC 2402) a HMAC (RFC 2104):

– RFC 2403: MD5 (HMAC–MD5–96)

– RFC 2404: SHA1 (HMAC–SHA1–96)

� šifrování IP–ESP (RFC 2406)

– 3DES

– CAST

� IKE (RFC 2409), ISAKMP (RFC 2408), Oakley (RFC 2412)

� free verze nepodporuje X.509

Konfigurace seprovádí pouzepomocí grafického rozhraní dostupného ze Systray

menu (v případě MS Windows 9x). Zde lze najít i logy, které však nejsou dle

našeho názoru dostatečně podrobné.

6.3.1 Výsledek testování

Softwarový balík PGP jsme bezproblémově nainstalovali na MSWindows 98 nad

3Com 920 integrovanou NIC. I konfigurace byla velice jednoduchá. Při testování

se objevil pouze jeden závažnější problém – po vyjmutí jedné ze síťových karet

z PC a změně IP adresy začal PGPnet z neznámých důvodů při dojednávání

SA propagovat 0.0.0.0 jako svojí IP adresu, což způsobilo, že FreeSWAN nenašel

ve své tabulce spojení odpovídající záznam. Problém vyřešilo až přeinstalování

celého PGP.

Výkonnostně je na tom PGPnet v porovnání s ostatními testovanými implemen-

tacemi nejhůře. Nejen že neúměrně zatěžuje procesor, ale i přenosová rychlost

1,3 MB/s je nejnižší naměřená.

Konfigurace PGPnetu:

� nutné zapnout Expert mode pro další nastavení

� zapnuté PFS

� vymazané všechny bezpečnostní metody vyjma 3DES–MD5 (nebo ale-

spoň 3DES–MD5 na prvním místě)

� nastavena správná doba života klíčů

Konfigurace FreeSWAN:

� viz konfigurace FreeSWANu pro 3Com NIC s hw podporou IPSecu
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