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Introdução
Este trabalho tem como objetivo explorar as funcionalidades principalmente a componente
de segurança e encriptação da plataforma open-source Nextcloud em contraste aos seus rivais.
Decidimos fazer o trabalho sobre esta plataforma uma vez que já temos alguma experiência na mesma
e gostaríamos de aprender mais com o foco da disciplina, a segurança, no sentido de partilhar o que
aprendemos e sugerir vários cenários para a implementação.
Esta plataforma é um software de armazenamento na nuvem (cloud storage), sendo específico para
alojamento e partilha de ficheiros, baseada no modelo cliente-servidor. É semelhante ao serviço
Dropbox, Box, Microsoft Azure, iCloud, entre outros, contudo é de código aberto (open-source) ou
software livre, ao qual permite adicionar novas funcionalidades ou correções de forma rápida e eficaz
e tem um conjunto de funcionalidades que difere dos outros serviços referidos.
A escolha deste modelo permite que qualquer pessoa instale e configure um servidor com controlo
total dos seus dados garantido um nível de privacidade sem comparação. Com este controlo temos a
possibilidade de gerir o uso dos recursos disponíveis assim como a possibilidade de instalar diversos
aplicativos que poderão ser bastantes uteis no dia a dia.
Algo que diferencia ainda mais é termos aplicações clientes em qualquer plataforma, seja Web, Windows, Mac, iOS ou Android permitindo um grau de facilitismo em usabilidade superior aos concorrentes.
Frank Karlitschek um dos membros da equipa original da ownCloud, em Abril de 2016, deixou este
projeto com o intuito de criar um novo, tendo como base o anterior, mas que fosse completamente
open-source, aumentando as funcionalidades de segurança dando origem à plataforma Nextcloud.
Apesar de haver muita oferta de serviços de cloud storage, temos assistido a um afastamento por
parte dos utilizadores e pelo meio empresarial no sentido de preservarem a própria privacidade. Estes
serviços grátis são práticos e simples de usar, no sentido em que as pessoas acabam por facilitar e usar
os ficheiros de âmbito empresarial nestes serviços, o que potencia a fácil infração da privacidade. Estes
serviços nunca são totalmente grátis, sendo que a recolha de dados e sua análise, são o principal modelo de negócios.
Para colmatar esta questão, temos em vigor um Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) que
serve para a responsabilização de utilização e partilha de dados como meio de prevenção das várias
entidades, públicas e privadas.
Muitos destes serviços poderão ter laços com a National Security Agency (NSA) o que faz com que
alguns utilizadores se afastem destes serviços como medida de prevenção da exposição dos seus dados.
Com o objetivo de criarmos um sistema de cloud seguro, privado e pessoal onde garantimos
o acesso e privacidade aos nossos ficheiros, decidimos implementar uma Cloud com esta plataforma.
Tínhamos outras opções, como a ownCloud, mas optamos pela NextCloud pois seria mais vantajoso
visto ter sincronização de contactos, calendários, um conjunto de aplicações e funcionalidades tornando-se numa solução bastante viável, sem custos e de relativa facilidade de gestão.
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Funcionalidades
Neste capítulo vamos expor as funcionalidades existentes na plataforma Nextcloud, qual o
modelo de negócio explorado, apresentamos quadros de comparação entre serviços concorrentes, as
aplicações disponíveis, segurança e encriptação implementadas.

Modelo de negócio
Vamos apresentar muito brevemente o modelo de negócio usado na plataforma, que consiste
no modelo de subscrição empresarial, parcerias, investidores e venda de equipamentos especializados.
Com a subscrição do ao serviço os clientes acedem as infraestruturas disponibilizadas via Internet,
com suporte incluído da equipa interna dedicada de TI (Tecnologias de informação) onde trabalham
diariamente para manter o serviço a correr com o mínimo de problemas para os clientes. Para o efeito
usam serviços de monitorização, funcionalidade de segurança e privacidade dos dados dos clientes.
Com os parceiros e investidores corretos asseguram que a plataforma se mantenha open-source a
qual facilita o desenvolvimento colaborativo e fiabilidade no software que disponibilizam, melhorando
e garantindo o melhor serviço possível.
Recentemente iniciou a comercialização de equipamentos especializados e dedicados para o uso doméstico e para pequenas e médias empresas.

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•
•
•
•
•

https://nextcloud.com/enterprise/
https://nextcloud.com/pricing/#faq
https://nextcloud.com/team/
https://nextcloud.com/partners/
https://nextcloud.com/devices/

Comparação entre serviços
Apresentamos de seguida os vários quadros que mostram as diferenças de funcionalidades
entre as plataformas existentes mais conhecidas:
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Nextcloud

Relatório trabalho prático #2 para a disciplina de Segurança 2017/2018
Elaborado por: Nuno Fidalgo [21140369] e Telmo Cristóvão [21160536]

Página 5

Relatório trabalho prático #2 para a disciplina de Segurança 2017/2018
Elaborado por: Nuno Fidalgo [21140369] e Telmo Cristóvão [21160536]

Página 6

Tresorit
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Cloudwards
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Slant
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A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•
•
•

•

https://nextcloud.com/compare/
https://tresorit.com/cloud-storage-comparison
https://www.cloudwards.net/google-vs-dropbox-vs-apple-vs-microsoft-vs-amazon/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=FIRSTNAME+%2C+Your+Comparison+Chart+is+Waiting&utm_campaign=VS+Art~
https://www.slant.co/topics/1008/versus/~nextcloud_vs_google-drive_vs_dropbox
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Aplicações

Uma das vantagens e fator decisivo na escolha desta plataforma é a versatilidade e possibilidade de usar aplicações extras existentes e integradas na plataforma.
Estas aplicações podem tão simples como calendários, agendas, tarefas, notas, gestão de passwords,
mas principalmente as implementações de segurança e encriptação são aplicações, tais como Brute
force, two factor auth, end-to-end e server-side.
Estas aplicações são, na nossa opinião o fator decisivo que faz esta plataforma destacar-se das restantes, porque esta característica faz com que o sistema muito versátil no sentido de se puder implementar diferentes mecanismos de segurança e encriptação que venham a ser adotados no futuro. Nos
capítulos seguintes vamos aprofundar as implementações de segurança e encriptação.
Todas estas funcionalidades são uma mais valia ao nível empresarial, porque podemos ter os calendários e contactos partilhados entre funcionários.

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•
•

https://apps.nextcloud.com/
https://nextcloud.com/outlook/
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Segurança
Neste capítulo vamos elaborar o tópico de segurança, autenticação e integração que o Nextcloud tem como filosofia e princípios no sentido de se tornar a melhor plataforma de cloud storage
do mercado.
Em termos de segurança, seguem como guia os princípios dos regulamentos da cláusula 14 da norma
ISO/EIC27001-2013 como forma de enriquecer as características de segurança, aplicando as melhores
práticas de políticas validados pelos processos de teste padrão da indústria. A plataforma tem validação de segurança de classe empresarial pelo grupo NCC de segurança cibernética.
A nível de integridade, o Nextcloud funciona com todas as bases de dados padronizadas da indústria,
tais como PostgreSQL, MySQL e MariaDB, mantendo os dados sob controlo através das politicas estabelecidas confiáveis e gerenciadas pelos os administradores de TI.
Em conformidade com a integridade existe suporte para quase todos os mecanismos de autenticação,
desde LDAP, Active Direcory, Two-factor authentication e outros como OAuth2, OpenID, Kerberos.
Para autenticação web suporta Single Sign On (SSO) e dispõe suporte nativo para SAML 2.0.
O controlo é chave para manter um sistema seguro, neste sentido todas as características faladas
anteriormente aliadas a sistemas de monitorização, registos (logs) e permissões fazem com que se
tenha um controlo minucioso sobre a plataforma, garantindo a segurança, privacidade e facilidade de
gestão. Para além de estar em conformidade com os Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD), HIPAA ou DGRP.
O Nextcloud usa a criptografia SSL/TLS para a transferência de dados via Internet, adicionalmente no
repositório local de dados pode usar encriptação de nível militar AES-256, no qual se pode ter chaves
personalizadas por utilizador.
O Nextcloud com a sua crescente preocupação com a segurança, dispõe de uma ferramenta de teste
e análise que podemos executar logo após a instalação, em seguida explicamos com mais detalhe e
mostramos exemplos dos cenários de teste.
Em termos de funcionalidades adicionais à plataforma, sugerimos o uso de VPN e trusted server, o
qual a VPN consiste em ligações encriptados ponto-a-ponto com a infraestrutura de modo a oferecer
uma camada extra de segurança e de acesso, e o conceito de trusted server é fazer uso de servidores
físicos onde podemos ter um controlo a nível de acesso de hardware, para além de todos os mecanismos falados anteriormente, como exemplo, numa situação domestica se usarmos um computador
dedicado este será um trusted server, porque só nos é que teremos acesso presencial ao mesmo.
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A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:

•
•
•

https://nextcloud.com/secure/
https://www.nccgroup.trust/uk/
https://nextcloud.com/gdpr/

Programa hackerone
Uma breve referência ao programa hackerone, que é basicamente um programa que atribui
recompensas a qualquer pessoa que descubra e submeta vulnerabilidades encontradas, seguindo as
suas políticas de funcionamento.
A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•

https://hackerone.com/nextcloud/

Validação de segurança
A equipa do Nextcloud desenvolveu uma ferramenta bastante simples de usar, mas muito útil que
serve para fazer uma análise através do link onde tem o serviço disponível e informa com precisão os
parâmetros que devem ser melhorados de forma a aumentar a segurança e robustez do serviço.
Em seguida mostramos os resultados dos cenários implementados neste trabalho.
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Cenário 1
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Cenário 2
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A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•

https://scan.nextcloud.com/

Hardening
O hardening serve para aumentar o nível de segurança dos serviços expostos para a internet
que estão a ser executados no(s) servidor(es).
Fica a dica da norma ISO/27001 que tem especificado um conjunto muito extenso de alterações que
podemos aplicar nos serviços dos sistemas mais usados, nomeadamente no CentOS e Ubuntu as distribuições usadas neste trabalho prático.
A ferramenta de scan anterior já deteta a algumas destas particularidades, tais como, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, mas temos sempre de alterar mais opções nos serviços como Apache, MySQL e outros que sejam configurados para melhorar o desempenho do Nextcloud, tal como o php-fpm, Opcache, memcached e Redis cache.
Um bom exemplo é a configuração do parâmetro Header no servidor Apache:
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains"
</IfModule>

A sugestão de fazer hardening é para situações extremas onde a segurança é um dos fatores mais
importantes e temos de ter noção de que quanto mais segurança pretendemos mais pesado fica a
gestão da infraestrutura ou serviços associados e pode perder-se a facilidade de uso.

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:

•

https://docs.nextcloud.com/server/12/admin_manual/configuration_server/harden_server.html
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SSL/TLS
A documentação do Nextcloud recomenda a configuração de SSL, (Secure Sockets Layer), que
resumidamente é a tecnologia padrão para manter uma ligação à Internet segura e proteger quaisquer
dados confidenciais que estão a ser transferidos entre dois sistemas, evitando que outras pessoas
leiam e modifiquem a informação transferida.
Os sistemas podem ser do tipo servidor/servidor ou cliente/servidor. Esses dois certificados são protocolos criptográficos que conferem segurança de comunicação na Internet para serviços como email
(SMTP), navegação por páginas (HTTPS) e outros tipos de transferência de dados. Ao usar SSL/TLS
certifica-se de que todos os dados transferidos entre utilizadores e servidores permanecem impossíveis de ler e interpretar.
TLS, (Transport Layer Security) é apenas uma versão atualizada e mais segura do SSL. Ainda hoje nos
referimos aos certificados de segurança como SSL porque é um termo mais usado e conhecido, mas
na realidade os certificados neste momento já são todos TLS com algoritmos de encriptação ECC, RSA
ou DSA.
Tal como já referimos anteriormente podemos fazer uso de uma VPN como alternativa ou em conjunção ao uso do SSL/TLS.
No capítulo das capturas do wireshark confirmamos que o login é enviado em texto legível onde verificamos o requisito de usar SSL/TLS ou VPN para proteger as transferências dos dados.

O funcionamento desta tecnologia é a seguinte, cada cliente/servidor tem uma
chave pública e privada, no primeiro momento da comunicação as chaves públicas são trocadas entre os sistemas, após
validação os dados entre os sistemas são
encriptados com as chaves de ambos, tornando esta comunicação privada e segura.

O que torna este protocolo seguro e privado é o uso de criptografia simétrica, as chaves que são geradas usam esta forma de encriptação que serve para gerar um segredo partilhado quando o inicio da
comunicação.
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Este protocolo é muito usado e implementado em inúmeros serviços existentes, nomeadamente sobre HTTP e VPN como iremos ver em seguida.

HTTPS
O HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) é uma implementação do protocolo SSL/TLS
num servidor WEB (HTTP - Hypertext Transfer Protocol) e os clientes, nomeadamente os browsers,
como por exemplo o Chrome, Firefox, Internet Explorer, o Edge, entre outros, que usamos para aceder
a páginas ou conteúdos no Internet.
Serve para tornar ligações entre cliente/servidor segura e privada encriptando as ligações efetuadas entre ambos não sendo possível ter acesso legível aos dados transferidos.
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VPN

Uma VPN (Virtual Private Network) é uma rede virtual privada que faz uso da implementação
do protocolo SSL/TLS e serve para criar um canal de comunicação entre clientes e servidor como forma
de aceder à informação de forma segura e privada.

Como forma de aumentar a segurança podemos aplicar uma VPN de modo a concentrar todo
o tráfego para uma rede segura, onde só quem tem privilégios para ligar é que consegue aceder ao
serviço Nextcloud, regra geral quando se implementa uma VPN, será para aceder a uma panóplia de
serviços internos, seja empresarial, doméstico ou de outros cenários.

Não é âmbito deste trabalho configurar uma VPN, mas sim indicar que podemos ter uma camada extra
de segurança onde o Nextcloud pode ser executado normalmente sem ser necessário fazer modificação das configurações, as mesmas são feitas ao nível de configuração de rede do servidor que disponibiliza o serviço.
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Backups

Não podemos deixar de falar que é necessário a implementação de um sistema de backup,
porque nenhum sistema é imune a problemas ou falhas, seja de correpção de dados ou de falha física
de hardware, mais cedo ou mais tarde alguma falha vai aconteceu em qualquer cenário aqui proposto.
Uma outra dica, por vezes esquecida, planear na melhor forma possível a estrutura do plano de backups e executar verificações periódicas aos dados como forma de garantir uma rápida resposta em
caso de falha catastrófica.
A nível empresarial, reforça-se a ideia anterior de ter um bom plano de execução dos backups e sua
verificação, mas será boa política pensar em implementar um cenário de Disaster Recovery (DR) se
possível numa localização externa.

Whitepapers

Temos acesso aos whitepapers disponibilizados pelo Nextcloud onde podemos ver com detalhe os vários mecanismos de segurança que temos ao nosso dispor ao usar a plataforma da forma
mais segura e fiável.
Os mecanismos principais são a autenticação, como LDAP, AD (Active Directory), Kerberos com Twofactor auth, acesso controlado com permissões, proteção de Brute-Force e a nível de encriptação server-side e o novo End-to-End.

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•

https://nextcloud.com/whitepapers/
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Falhas / Ataques / Vulnerabilidades
Neste capítulo falamos sobre as vulnerabilidades a que uma plataforma de cloud storage está
sujeita.
Temos de ter em atenção a situações como violação de dados, problemas de credenciais, gestão de
acessos, vulnerabilidades de sistema, roubo de contas, perda de dados, entre outros.
Tal como já falamos a plataforma Nextcloud tem bastantes funcionalidades para tratar e facilitar praticamente todos os exemplos dados, mas não esquecer que os backups e o uso da uma VPN poderão
ajudar bastante na mitigação de alguns destes problemas.
Outros tipos de ataques que não foram ainda transmitidos, vamos de seguida falar um pouco mais
dos dois que achamos que têm mais importância, nomeadamente o Man-in-the-Middle e o Denial-ofService.

Man-in-the-middle (MitM)
Este tipo de ataque tem como principal função comprometer algo que é usado entre a comunicação entre cliente e servidor como forma de aceder aos ficheiros, mesmo usado HTTPS não estamos imunes a este tipo de ataque, apesar de a imagem mostrar um gateway comprometido pode
muito bem ser um AP wireless ou outro tipo de sistema comprometido que permita explorar este tipo
de ataque.
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Denial-of-service (DoS)
Este tipo de ataque consiste em enviar milhares de pedidos ao servidor de forma a torna-lo incapaz de
responder aos mesmo fazendo com que o serviço esteja parado sem funcionar.
Este será o pior cenário de ataque a uma cloud storage, porque tem capacidade de parar o serviço completamente e ninguém conseguir aceder ao mesmo, apesar de não haver desvio de dados, para clientes que pagam
uma subscrição este tipo de situação não deve acontecer porque desvaloriza o serviço que está a ser prestado.
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Encriptação
Neste capítulo vamos explicar os mecanismos de encriptação implementados na plataforma
Nextcloud.
De seguida apresentamos com mais pormenor os trunfos da plataforma, a encriptação server-side e
end-to-end, na qual referimos desde já que esta última se encontra em fase de testes e não deve ser
usada em serviços de produção devido a possibilidade de perda de dados.

Server-side
A encriptação server-side é simplesmente um mecanismo de encriptação que serve para proteger os dados armazenados localmente no servidor, sendo uma das melhores funcionalidades do
Nextcloud.
Isto significa que podemos instalar o serviço em ambientes partilhados e conseguimos manter um
elevado grau de proteção de acesso aos dados. O cenário 2 apresentado neste documento é o exemplo perfeito para usar esta funcionalidade, não sendo a única.
Existem duas metodologias em como aplicar esta funcionalidade onde ambas encriptam a pasta local
de dados no servidor.
O primeiro método acontece quando se ativa a encriptação são geradas uma chave pública e uma
chave privada que serão sempre usadas para encriptar todo o repositório de dados, este é o método
recomendado devido a razões de performance.
No segundo método gera-se uma chave privada baseada na password do utilizador e em conjunto
com a chave pública do servidor encripta-se a pasta pessoal.

De notar que só conseguimos especificar este comportamento uma vez que tivemos acesso aos whitepapers, senão não conseguiríamos saber como o Nextcloud implementava este modulo de segurança.
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Chaves de utilizador
Quando o modulo de encriptação é ativo são geradas chaves de utilizador em cada login, estas
chaves são RSA de 4096 bits.
As chaves privadas são geradas a partir da password de login com um algoritmo PBKDF2 usando
100.000 de iterações que usa uma chave salteada de AES 128 ou 256 bits
São geradas mais duas chaves equivalentes que são usadas principalmente para os links públicos partilhados e para recuperação.
As chaves são guardas no servidor nas pastas pessoais de cada utilizador.

Acesso a ficheiros
O mecanismo de encriptação funciona quando o servidor recebe ficheiros, antes de os escrever no
repositório de dados, aplica a encriptação guardando os dados.
Pode-se usar as duas metodologias explicadas, sendo que todas as chaves ficam guardadas no servidor
e nunca são enviadas em qualquer comunicação entre o servidor/cliente.
Durante a transferência de ficheiros entre cliente/servidor não é usada nenhum tipo de encriptação,
temos a dependência de se configurar o SSL/TLS entre comunicações, em alternativa podemos usar
uma VPN para as transferências, como referimos anteriormente.

1. Para cada ficheiro que é encriptado é gerado uma chave random de 256 bits que é guardada na pasta do utilizador.
2. Apesar de os ficheiros serem encriptados com esta chave de
ficheiro, esta mesma esta encriptada com a chave pública de
cada utilizador.
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Operações de acesso e partilha
Para aceder ou partilhar ficheiros é necessário uma serie de operações de encriptação, assumindo a
chave de utilizador ou a chave do servidor.
•

Quando um novo ficheiro é adicionado:

•

Quando é dado acesso a um ficheiro a um novo utilizador:

•

Quando é removido o acesso a um ficheiro:

•

Quando um utilizador autorizador acede a um ficheiro:

Relatório trabalho prático #2 para a disciplina de Segurança 2017/2018
Elaborado por: Nuno Fidalgo [21140369] e Telmo Cristóvão [21160536]

Página 27

Durante a instalação e configuração, é nos permitido mudar a cifra de encriptação utilizada através
do comando
'cipher' => 'AES-256-CFB',

Esta opção por omissão vem com o valor “AES-128-CFB” sendo apenas compatível com AES-128-CFB
e AES-256-CFB, aplicámos a “AES-256-CFB”.
Quando feito o login com um utilizador é permitido este ligar ou desligar a encriptação server-side.
Outra ferramenta fenomenal que o Nextcloud dispõe no seu arsenal é o comando occ, acessível por

terminal no servidor que executa o serviço Nextcloud, esta aplicação serve para manutenção de muitos aspetos do serviço, inclusive gerir a encriptação, ativar o modo de manutenção, etc… é uma ferramenta para solucionar problemas bastante poderosa e versátil.
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Seguem alguns screenshots para mostrar a ferramenta em acção:

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•
•
•
•
•

https://nextcloud.com/blog/encryption-in-nextcloud/
https://nextcloud.com/blog/what-makes-nextcloud-so-secure/
https://ownyourbits.com/2017/03/25/nextcloud-a-security-analysis/
https://statuscode.ch/2017/03/why-is-it-important-to-run-nextcloud-to-keep-your-datasafe/
https://docs.nextcloud.com/server/13/admin_manual/configuration_server/occ_command.html
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End-to-End
A encriptação end-to-end (e2e) é uma funcionalidade introduzida na mais recente versão 13 do
Nextcloud e tem como principal característica permitir aos utilizadores selecionarem pastas do seu computador ou telemóvel e aplicar encriptação por passphrase.
Tem como principal diferença em relação à encriptação server-side, o uso de passphrases para gerar a encriptação e encripta a pasta selecionada localmente e
remotamente, mesmos que estejamos a usar o server-side.
Este mecanismo funciona quando um cliente ativa
esta funcionalidade é gerado um certificado X.509
como chave privada, de seguida o servidor assina o certificado e guarda a chave privada. O cliente
encripta a chave privada com mnemonizas de 12 palavras, o utilizador tem de guardas estas palavras
e as mesmas são guardas no cliente. Após este processo já pode haver comunicação sendo feito uma
espécie de 4-way handshake.
Apresentamos um teste efetuado com esta nova funcionalidade, onde temos screenshots que compram o seu funcionamento.
Apresentarmos os diagramas oficiais que demostra como se processa este novo tipo de encriptação.
Esta nova funcionalidade está em fase de prova de conceito, pelo que não deve ser usada com dados
importantes nem deve ser usada num servidor de produção.
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Diagramas
Estes são os diagramas oficiais que explica o funcionamento desta nova funcionalidade.

Relatório trabalho prático #2 para a disciplina de Segurança 2017/2018
Elaborado por: Nuno Fidalgo [21140369] e Telmo Cristóvão [21160536]

Página 31

Testes
Para o teste que demonstramos temos de instalar no servidor a app End-to-End Encryption
(como admin, ir a Menu->Apps->Files->End-to-End Encryption fazer Enable) de seguida instalar um
cliente em prerelease, disponível no endereço: https://download.nextcloud.com/desktop/prereleases/E2E/Windows/.
Proceder à configuração normal do cliente e vericamos que temos a opção Encrypt quando acedemos
com o botão do lado direito em cima de uma pasta.
Apresentamos de seguida os screenshots que comprovam o teste feito:
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A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•
•
•
•
•
•
•

https://nextcloud.com/endtoend/
https://nextcloud.com/blog/encryption-in-nextcloud/
https://www.networkworld.com/article/3228007/storage/nextclouds-file-storage-solutiongets-a-security-boost.html
http://karlitschek.de/2017/09/nextcloud-gets-end-to-end-encryption/
https://help.nextcloud.com/t/what-is-end-to-end-encryption-and-why-does-it-matter/24452
https://nextcloud.com/blog/nextcloud-introducing-native-integrated-end-to-end-encryption/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-use-end-to-end-encryption-in-the-upcomingnextcloud-desktop-client/
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AES (Advanced Encryption Standard)
O algoritmo de encriptação AES (Advanced
Encryption Standard) é baseado em blocos cifrados
que faz uso de diferentes chaves e blocos de vários
tamanhos, como 128, 192 e 256 bits.
É o algoritmo que substitui o DES (Data Encryption
Protocol) e neste momento é considerado o melhor,
sendo usado por entidades governamentais e afins.
É baseado em cifras de blocos simétricas, no fundo
cada bloco é encriptado usando uma chave inicial em
seguida cada bloco é cifrado com o bloco anterior.
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Certificados X.509 e RSA
Os certificados digitais usados pelo Nextcloud, nomeadamente o X.509 e o RSA são sistemas
criptográficos de chave pública PKI (public-key infrastructure) que usam uma CA (certificate authority)
para garantir a sua fiabilidade dos certificados com uma entidade externa.

O algoritmo usado pelo RSA (Rivest–Shamir–Adleman) é assimétrico e usa factorização de números
primos. A chave pública é usada para encriptar os dados enquanto a chave de desencriptação é mantida em segredo, sendo a mesma a chave privada.
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O formato X.509 é o mais usado em termos de certificados digitais por ser o mais geral, é também
bastante usado no SSL/TLS com HTTPS.
São geradas chaves privada e públicas e as estas chaves têm de ser assinadas por um CSR (certificate
signing request) de forma a serem validadas. Estas chaves têm informação do hostname, períodos de
validade entre outras informações.
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Capturas Wireshark
Usamos a aplicação wireshark para obter informações sobre os dados usados na comunicação
entre servidor e cliente para os logins e transferências dos ficheiros.
Os resultados obtidos foram conseguidos sem uso do recurso de HTTPS no servidor Web, onde
verificamos que a plataforma não usa mecanismos internos de encriptação para enviar o username e
password.
O filtro usado foi o seguinte:
http && ip.dst == 192.168.3.1 && ip.src == 192.168.6.162

Os ip’s usados são os da rede interna onde efetuámos os testes de forma a simplificar o processo de
captura. O mesmo filtro será válido para endereços externos, apenas teríamos de saber os ip’s necessários para o efeito.

Login Web
Ao efetuar o login via Web, verificámos que não existe qualquer mecanismo de encriptação
no envio dos dados de login, como o username e password. Refiro novamente que o teste foi feito
sem usar HTTPS (SSL) no servidor.
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Login Cliente Windows e acesso a ficheiros
O login feito com a aplicação cliente, neste exemplo no Windows, verificou o resultado obtido
anteriormente, não existe nenhum mecanismo interno de encriptação para os dados de login.

Verificámos igualmente que não existe nenhum mecanismo de encriptação para a transferência de ficheiros.

Acesso aos ficheiros:

~
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SSL/TLS - HTTPS
De modo a usar um certificado validado por entidade externa, em vez de self-signed, usamos
o serviço sslforfree, o qual disponibiliza RSA com 2048 bits, TLS 1.2 e em relação à cipher suites não
usa uma especifica, indica que tem 17 disponíveis, com este serviço não temos forma de configurar
estes parâmetros.

Foi usado o seguinte filtro no:
tcp.port == 443 && ip.dst == 94.61.227.210 && ip.src == 10.65.133.140
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Diagramas: cenários de implementação
Os diagramas em seguida representam os vários cenários possíveis de implementação do serviço Nextcloud, sendo que o primeiro e o segundo estão em produção e serviram para os testes apresentados neste relatório.

Cenário 1: Uso doméstico (privado)
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Cenário 2: Uso em alojamento Web
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Cenário 3: Uso empresarial
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Cenário 4: Uso doméstico (privado) com acesso VPN

Relatório trabalho prático #2 para a disciplina de Segurança 2017/2018
Elaborado por: Nuno Fidalgo [21140369] e Telmo Cristóvão [21160536]

Página 44

Cenário 5: Uso empresarial com acesso VPN
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Instalação
Concretizamos a instalação em computadores, que temos disponíveis em casa, de forma a
criarmos um servidor doméstico que fique disponível 24h por dia, com exceção de problemas que
inevitavelmente possam acontecer face a este cenário, falha de luz sem suporte de UPS, falhas físicas
de hardware ou corrupção de dados. As instalações foram feitas uma com distribuição Ubuntu Server
e outra de CentOS. Qualquer um destes sistemas operativos é baseado em UNIX, gratuito e opensource, sendo que o primeiro é baseado em Debian e o segundo em Fedora.
Não colocamos os pormenores da instalação, tal como os comandos usados, porque vai depender de
onde se queira fazer a instalação final, a nossa sugestão é usar a documentação oficial de forma a
atingir o objetivo da instalação alvo, sendo que o melhor é usar o sistema recomendado, o Ubuntu
Server 16.04 LTS.
Apresentamos neste capítulo o resultado das nossas instalações ao qual usamos para recolher os screenshots que vêm presentes neste documento.

A informação apresentada esta acessível nos links em seguida:
•

https://nextcloud.com/install/

Serviços
Os requisitos para a instalação do Nextcloud, para além do sistema operativo, passa por instalar e configurar os serviços como servidor web (Apache), com suporte PHP e eventuais serviços de
caching, e uma base de dados(MySQL).
A documentação oficial tem alguma informação sobre estas configurações, mas será sempre melhor
consultar a documentação oficial do sistema onde se prevê fazer a instalação.
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Cenário 1: CentOS
Neste cenário foi instalado o CentOS 7, num portátil Magalhães 2, com o intuito de ser uma
máquina de baixo consumo e silenciosa permitindo assim ficar operacional 24h por dia.
A instalação no CentOS 7 é adaptada, mas totalmente garantia que não falta nenhuma funcionalidade
configurada, uma vez que a documentação oficial é para Ubuntu 16.04 LTS.
Refiro ainda que já testei a instalação num Raspberry Pi 2 (e
superior) com disco externo e o serviço corre muito bem
sendo a principal limitação a velocidade e o tipo de ficheiros
que vamos carregar para o sistema.
Esta situação representa o cenário 1, no qual o “servidor”
pode ser considerado um “trusted server” e decidi não usar a
encriptação server-side por forma a simplificar os backups e a
recuperação em cado de falha catastrófica.
De forma a ter alguma segurança ativei o HTTPS com recuso
ao sslforfree para ter um certificado válido sem ter de usar
um certificado self-signed.
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Configurar os parâmetros recomendados pela plataforma:

Após o login, ver as opções de segurança:

Mostar algumas funcionalidades:
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Cenário 1: Ubuntu
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Cenário 2: Alojamento web

Neste cenário o Nextcloud foi instalado num alojamento web com suporte a cPanel ao qual usei os wizard de instalação e configuração iniciais para colocar o serviço operacional.
De forma a ter alguma segurança ativei o HTTPS com recuso ao
sslforfree para ter um certificado válido sem ter de usar um certificado self-signed.
Uma vez que é um servidor público, partilhado e apesar de não
usar informação crítica ou sensível ativei a encriptação serverside como forma de prevenção ao acesso dos ficheiros e para ter
privacidade. Em seguida tem um screenshot que mostra um ficheiro a ser editado no servidor e verificamos que está encriptado.

Após a instalação e acedermos ao painel de administração encontramos alguns aviso que o sistema
nos aconselha a alterar.
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Em seguida apresentamos um exemplo que como os ficheiros no servidor estão encriptados:

Configuração do Cenário de Testes
Para podermos ter o melhor cenário de testes possível evitando os problemas que
possam surgir, criamos cada um o nosso próprio servidor para alojar a nossa NextCloud.
Inicialmente tentamos fazê-lo na última versão de Ubuntu Server, a 18.04, contudo tivemos
algumas dificuldades, e optamos por duas situações distintas. Uma versão mais antiga, nomeadamente Ubuntu Server 16.04 e CentOS, em qualquer uma destas duas opções que usamos conseguimos concluir sem qualquer dificuldade o processo de instalação. Entretanto percebemos que o problema estava a ser criado por causa de um pacote de encriptação de PHP,
que terá sido descontinuado na última versão de Ubuntu Server e optamos pela versão mais
antiga, mas que apesar de antiga é e está 100% funcional.
Durante o processo de configuração para o bom funcionamento, temos vários comandos diferentes para melhor personalizar e configurar o nosso servidor. Qualquer um destes comandos pode ser usado ou alterado nos ficheiros de configuração do PHP ou do Apache 2 para
uma configuração ou alteração de configuração posterior a implementação.
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Exemplo de um config.php:
<?php
$CONFIG = array (
'instanceid' => 'oc8c0fd71e03',
'passwordsalt' => '515a13302a6b3950a9d0fdb970191a',
'trusted_domains' =>
array (
0 => 'localhost',
1 => 'studio',
2 => '192.168.10.155'
),
'datadirectory' => '/var/www/nextcloud/data',
'dbtype' => 'mysql',
'version' => '7.0.2.1',
'dbname' => 'nextcloud',
'dbhost' => 'localhost',
'dbtableprefix' => 'oc_',
'dbuser' => 'oc_carla',
'dbpassword' => '67336bcdf7630dd80b2b81a413d07',
'installed' => true,
);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'instanceid' => Identificador único criado durante a instalação da aplicação;
'passwordsalt' => Este comando é apenas para documentação e nunca deve ser usado, visto que é
string gerada aleatóriamente que vai ajudar o NextCloud durante a encriptação e desencriptarção;
'trusted_domains' => Aqui adicionamos o endereço externo e ou interno para acesso à nossa
cloud;
'datadirectory' => é a pasta onde estão todos os dados de utilizador;
'dbtype' => tipo de base de dados utilizada. (sqlite / mysql / pgsql);
'version' => Actual versão da nossa aplicação NextCloud;
'dbname' => Nome da base de dados da NextCloud;
'dbhost' => Hostname do servidor da nossa base de dados (localhost / hostname / hostname.example.com)
'dbtableprefix' => Prefixos para a base de dados do NextCloud;
'dbuser' => Utilizador da base de dados, fornecido à aplicação para que esta a consiga modificar;
'dbpassword' => Password do utilizador fornecido durante a configuração inicial da base de dados;
'installed' => Confirma o sucesso ou não da instalação da aplicação NextCloud;

Estes são os comandos default e normalmente já 100% preenchidos pelo instalador quando
tudo corre bem, contudo temos alguns comandos que podemos acrescentar a este ficheiro para que
tudo fique como queremos.

Exemplos:
'default_language' => 'en',
➢

serve para escolher a linguagem no qual queremos o nosso servidor.

'force_language' => 'en',
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➢

Força a que os utilizadores utilizem a linguagem a linguagem escolhida, ao fazer isto, eles não conseguem personalizar a linguagem para uma a seu gosto.

'defaultapp' => 'files',
➢

Escolhe a janela da aplicação que é aberta por predefinição a quando o login do utilizador. Por exemplo
em vez de abrir os ficheiros, abrir a galeria, ou o calendário, ou os contactos.

'knowledgebaseenabled' => true,
➢

Activa ou inactiva o menu de ajuda ao utilizador disponível, caso ligado, no canto superior direito.

'allow_user_to_change_display_name' => true,
➢

Permite que os utilizadores alterem o seu nome de display no menu de personalização.

'remember_login_cookie_lifetime' => 60*60*24*15,
➢

Tempo de vida dos cookies de lembrança de sessão que pode ser inicializado ao clickar na checkbox no
login screen. Os valores apresentados equivalem a 15 dias em segundos (60s * 60m * 25h * 15d).

'session_lifetime' => 60 * 60 * 24,
➢

Tempo de vida da sessão após inactividade. O exemplo apresentado representa 24 horas ou um dia (60s
* 60m * 24).

'session_keepalive' => true,
➢

Activar esta função, faz com que quando o utilizador faz login por web interface, seja enviado uma
mensagem ao servidor para evitar que este dê timeout.

'skeletondirectory' => '/path/to/nextcloud/core/skeleton',
➢

Pasta onde estão os ficheiros que vão ser acrescentados por defeito na cloud, a quando a criação de um
novo utilizador.
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Conclusão
Verificamos com o desenvolver da investigação elaborada para o trabalho prático que o Nextcloud é neste momento o suprassumo de cloud storage, seja em termos de funcionalidades, segurança e mecanismos de encriptação implementados.
O fator de ser completamente open-source facilita o uso e instalação por parte de qualquer pessoa,
empresa/entidade com recursos e meios, poder implementar o seu próprio serviço de cloud storage
com o intuito de salvaguardar os seus dados de forma fiável, segura e privada.
Temos a questão do aumento da sobrecarga em gestão de serviços, por ser uma instalação personalizada e dependo da dimensão de utilizadores a servir.
Uma vez que usa o modelo de desenvolvimento colaborativo open-source, a plataforma tem evoluído
muito rapidamente e existem muitos utilizadores e empresas a usar este serviço como forma de garantir um maior controlo, privacidade e segurança face aos concorrentes que podem dar acesso a
entidades alheias, como a NSA. Face a esta situação disponibilizando uma arquitetura que permite o
fácil e rápido desenvolvimento de novas metodologias de encriptação, pensamos que este serviço nos
irá acompanhar por anos futuros.
Para implementar um cenário doméstico, tal como os apresentados neste documento, será para utilizadores avançados porque apesar de terem uma documentação excelente, temos que configurar um
conjunto de serviços, para além do próprio sistema operativo, de forma a ter os requisitos mínimos
pedidos, sendo estes um servidor Web, como por exemplo o Apache 2 e um motor de base de dados,
como o MySQL.
Somos da opinião que este serviço é mais vantajoso a nível empresarial, uma vez que a empresa/entidade terá a capacidade de gerir um serviço deste calibre e que irá trazer muitos benefícios aos processos internos da mesma.
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Referências
•

•

•

•

•

•

Funcionalidades:
o https://portal.nextcloud.com/
o https://nextcloud.com/enterprise/
o https://nextcloud.com/pricing/#faq
o https://nextcloud.com/team/
o https://nextcloud.com/partners/
o https://nextcloud.com/devices/
Aplicações:
o https://apps.nextcloud.com/
o https://nextcloud.com/outlook/
Comparações:
o https://nextcloud.com/compare/
o https://tresorit.com/cloud-storage-comparison
o https://www.cloudwards.net/google-vs-dropbox-vs-apple-vs-microsoft-vs-amazon/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=FIRSTNAME+%2C+Your+Comparison+Chart+is+Waiting&utm_campaign=VS+Art
o https://www.slant.co/topics/1008/versus/~nextcloud_vs_google-drive_vs_dropbox
Segurança:
o https://nextcloud.com/secure/
o https://nextcloud.com/whitepapers/
o https://scan.nextcloud.com/
o https://nextcloud.com/gdpr/
o https://nextcloud.com/blog/what-makes-nextcloud-so-secure/
o https://hackerone.com/nextcloud/
o https://ownyourbits.com/2017/03/25/nextcloud-a-security-analysis/
o https://statuscode.ch/2017/03/why-is-it-important-to-run-nextcloud-to-keep-your-data-safe/
Server-side:
o https://nextcloud.com/blog/encryption-in-nextcloud/
o https://www.networkworld.com/article/3228007/storage/nextclouds-file-storage-solution-gets-a-security-boost.html
o https://ownyourbits.com/2017/03/25/nextcloud-a-security-analysis/
o https://docs.nextcloud.com/server/12/user_manual/files/encrypting_files.html
o
End-to-End:
o https://nextcloud.com/endtoend/
o https://nextcloud.com/blog/encryption-in-nextcloud/
o https://www.networkworld.com/article/3228007/storage/nextclouds-file-storage-solution-gets-a-security-boost.html
o http://karlitschek.de/2017/09/nextcloud-gets-end-to-end-encryption/
o https://help.nextcloud.com/t/what-is-end-to-end-encryption-and-why-does-it-matter/24452
o https://nextcloud.com/blog/nextcloud-introducing-native-integrated-end-to-end-encryption/
o https://www.techrepublic.com/article/how-to-use-end-to-end-encryption-in-the-upcoming-nextclouddesktop-client/
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Recursos
•
•
•

Wireshark: os ficheiros com as capturas efetuadas encontram-se em anexo a este documento.
Imagens e screenshots: todas as imagens contidas neste documento encontram-se em
anexo.
Whitepapers: Em anexo os whitepapers disponíveis no site do nextcloud.
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