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RESUMO

Com a crescente automatização das indústrias, é inevitável a preocupação com a
proteção dos processos fabris. As redes de controle industrial (Industrial Control
System – ICS) oferecem alto nível de automatização aliado a altos índices de controle,
qualidade e melhoria de processos. Estas redes também disponibilizam informações
geradas pelos sistemas de automação que precisam ser acessadas por usuários da
rede corporativa, por isso, existe a necessidade de interligação destas redes. Porém,
esta interligação pode introduzir riscos aos sistemas e processos fabris, o que leva à
necessidade de garantir que a interligação seja feita de forma segura. O objetivo deste
trabalho foi realizar a modelagem e a validação de uma proposta de interligação
segura entre redes ICS e corporativas utilizando redes de Petri Colorida (RPC).
Somando-se às melhores práticas publicadas nos trabalhos relacionados, este
trabalho recomendou o uso de serviço de terminal, interligação manual segura e
gateway seguro unidirecional entre rede ICS e DMZ para aumentar segurança do
ambiente. A modelagem em RPC foi realizada na ferramenta CPN Tools que
possibilitou a consulta nos estados de espaço resultantes da simulação. A execução
das simulações foi dividida em três segmentos a fim de reduzir o número de estados
possíveis e o tempo de execução da simulação. Como resultado, o trabalho apresenta
um modelo, seguro e validado, de interligação entre redes ICS e corporativas, capaz
de ser aplicado em qualquer ambiente de interligação.

Palavras-chave: ICS Network; SCADA; DMZ; CPN.

ABSTRACT
Modeling and Validating a Secure Interconnection between Industrial Control
System Network and Corporate Network using Colored Petri Net

With the increasing automation of industries, concern for the protection of
manufacturing processes is unavoidable. Industrial Control Systems (ICS) offer a high
level of automation combined with high levels of control, quality and process
improvement. These networks also provide information generated by automation
systems that need to be accessed by users on the corporate network, so there is a
need to interconnect these networks. However, this interconnection can introduce risks
to the systems and manufacturing processes, which leads to the need to ensure that
the interconnection is done safely. The objective of this thesis was to perform the
modeling and validation of a proposed secure interconnection between ICS and
corporate networks using Colored Petri nets (RPC). In addition to the best practices
published in related papers, this thesis recommended the use of terminal server
service, secure manual uplinks, and unidirectional security gateway between ICS and
DMZ to enhance environmental safety. The modeling in RPC was performed in the
tool called CPN Tools, which made it possible to execute queries, in the state space,
resulting from the simulation. The execution of the simulations was divided into three
segments to reduce the number of possible states and the execution time of the
simulation. As a result, the thesis presents a secure and validated model of
interconnection between ICS and corporate networks, capable of being applied to any
interconnection environment.

Key words: ICS Network; SCADA; DMZ; CPN.
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1

INTRODUÇÃO

1.1. Motivação

Com o advento da automatização de processos a indústria vive a realidade
irreversível da substituição de pessoas por máquinas. Cada vez menos operadores e
engenheiros são necessários para manter e administrar as plantas produtivas, pois os
processos são controlados e executados por equipamentos que podem ser
gerenciados a partir de um ponto central por um número reduzido de profissionais
treinados para este fim.
Dentre os requisitos para tornar esta automatização possível, está a
necessidade de interconexão de todos os dispositivos instalados nas áreas de
produção, controle e monitoração. O nome dado ao tipo de rede que interconecta os
dispositivos utilizados no processo fabril e os equipamentos de controle e monitoração
é Industrial Control System Network (ICS Network)
Segundo Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013), historicamente as redes ICS
eram isoladas sem conexão com as infraestruturas de comunicação pública, como a
Internet. Porém a necessidade de controlar e supervisionar remotamente sistemas
industriais críticos trouxe a necessidade de interligação. No passado as redes ICS
eram isoladas das redes corporativas por dois motivos: (a.) falta de padronização e
heterogeneidade; e (b.) a preocupação com a segurança. Atualmente muitos dos
sistemas de automação industrial suportam padrão de conexão Ethernet, o que facilita
as interconexões entre redes. Desta forma, atualmente a segurança é a maior
preocupação quando redes ICS são conectadas às redes corporativas.
Redes ICS precisam estar sempre disponíveis para garantir que todo o
processo de produção seja realizado da maneira esperada, pois o mercado impõe às
empresas rápida tomada de decisões e baixo custo de operação. Para este propósito,
informações atualizadas e precisas sobre os processos das redes ICS são vitais
(MAHBOOB, 2010), (WEI, 2007) e (DZUNG, 2005).
Sendo assim, é preciso garantir que a rede esteja protegida contra ameaças
externas como vírus, malwares ou ataques. Uma possível forma de proteção, quando
a conexão entre redes corporativas e ICS se torna necessária, é a interligação
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baseada no uso de mecanismos de segurança da informação e controle de acesso.
Como a questão do acesso é um ponto fundamental na segurança da rede ICS, é
importante encontrar um ponto de equilíbrio que permita que ao mesmo tempo as
atividades sejam executadas de um ponto central e a segurança da rede ICS seja
mantida.
Um conjunto de melhores práticas para auxiliar na interligação entre redes
ICS e redes corporativas é importante. Guias como o oferecido pelo NIST auxiliam na
criação de topologias de separação entre as redes, porém, não oferecem um
mecanismo de validação da segurança do ambiente. Em relação a esta deficiência,
as redes de Petri Coloridas podem auxiliar. Esta é uma ferramenta matemática e
gráfica que possibilita a modelagem e análise de sistemas e processos paralelos,
concorrentes, assíncronos e não determinísticos caracterizados por estados discretos
que são alterados abruptamente por eventos instantâneos.
Infraestruturas industriais modernas, por exemplo, incluindo geração de
energia elétrica, gás, petróleo e água, entre outras inúmeras operações de
manufatura, geralmente utilizam sistemas de automação para garantir a segurança,
confiabilidade e eficiência da operação dos diversos processos envolvidos. A
utilização de processos automatizados é, em muitas situações, mais eficiente
comparada às operações humanas (CAO, 2013).
O escopo deste trabalho foi criado com o objetivo de propor a interligação
segura entre as redes ICS e corporativa, sem alta disponibilidade, de uma indústria
alimentícia, mas pode ser adaptado para uso em qualquer interligação de redes ICS
e corporativa. Importante ainda ressaltar que os equipamentos da rede ICS nesta
proposta são autônomos, tendo assim capacidade de realizar suas atividades ainda
que ocorra a perda de comunicação com o barramento de rede.
Há na literatura acadêmica alguns trabalhos que expressam preocupação
com a ligação entre redes ICS e corporativas, porém poucas abordagens se
preocuparam em tratar a validação da proposta de segurança destas interligações.
Por isso, uma proposta que permita modelar como diferencial uma verificação da
eficácia da interligação segura entre redes ICS e corporativa, juntamente com a adição
de novos componentes que auxiliam na segurança, torna-se bem adequada.
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1.2. Objetivo
O objetivo deste trabalho foi realizar a modelagem e validação de uma
proposta de interligação segura entre redes ICS e redes corporativas utilizando Redes
de Petri Coloridas (RPC).

1.3. Contribuição
As principais contribuições deste trabalho foram:


Diminuir o número de dispositivos expostos na rede desmilitarizada
(Desmilitarized Zones – DMZ) e ICS aos usuários da rede corporativa,
reduzindo o esforço para proteger o ambiente, sem comprometer a
funcionalidade;



Redução do número de regras de controle de acesso configuradas no
firewall que interliga as redes, gerando um ambiente de menor
complexidade e menos propenso a erros no momento da implantação ou
manutenção;



Aumento da segurança da rede ICS por meio de novos mecanismos de
proteção;



Validação da modelagem proposta, por meio de simulação utilizando
redes de Petri coloridas, garantindo maior confiabilidade à abordagem
proposta.

1.4. Método de Trabalho
Para o desenvolvimento deste trabalho se propõe um sequenciamento de
atividades descrito a seguir:
A. Leitura e Revisão bibliográfica: leitura e análise bibliográfica dos principais
e mais atuais trabalhos relacionados à segurança da informação, redes ICS,
redes corporativas, DMZ, segurança em redes ICS e redes de Petri Coloridas
(RPCs). Este levantamento bibliográfico também será utilizado para descrever
os principais trabalhos relacionados que ajudam a posicionar o estado da arte,
assim como o principal diferencial desta proposta;
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B. Levantamento de Requisitos: São listados os requisitos mínimos para a
criação de um ambiente de interligação entre uma rede ICS e uma rede
corporativa. Esta interligação tem como objetivo gerar dados para as
simulações que são descritas na seção 5.2;
C. Especificações:

Nesta

atividade

são

listadas

todas

as

principais

configurações, política de controle de acesso, hardware e software e serviços
necessários para a criação do ambiente alvo da modelagem;
D. Proposta: De posse dos requisitos e especificações, foi possível criar a
modelagem RPC da interligação segura entre as redes ICS e corporativa,
levando em consideração todos os equipamentos, configurações e softwares
necessários. Este projeto foi criado levando em consideração as referências
bibliográficas, em especial os trabalhos relacionados pesquisados para
realização deste trabalho;
E. Ambiente de Teste: Neste passo são criados os cenários de modelagem em
RPC, por meio de ferramental de hardware e software, e realizados testes
experimentais afim de validar a proposta;
F. Coleta e Análise dos Dados: A coleta dos dados relacionados ao controle
de acesso foi realizada em tempo de execução na fase anterior. A massa de
dados gerada na simulação foi analisada para que se verifique a eficácia da
interligação segura entre as redes ICS e redes corporativas;
G. Conclusão do Trabalho: Como último passo, uma análise consolidada do
trabalho será feita, discutindo principalmente os resultados e as contribuições,
bem como apresentando propostas de trabalhos ou futuras pesquisas que
podem ser trilhadas.

1.5. Organização do Trabalho
Capítulo 1. Introdução: Este capítulo apresenta a motivação, objetivo,
contribuição, método de trabalho e pôr fim a organização deste trabalho;
Capítulo 2. Referencial Teórico: Neste capítulo foi apresentada a introdução ao
conceito de redes ICS, a sua relevância, os riscos e problemas aos quais estas
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redes estão expostas. São apresentados também alguns dos principais requisitos
técnicos e de segurança das redes ICS e, por fim, os conceitos de RPC;
Capítulo 3. Trabalhos relacionados: Neste capítulo são apresentados os
principais trabalhos relacionados ao tema deste trabalho. Estas publicações
oferecem embasamento teórico para a elaboração e as contribuições deste
trabalho;
Capítulo 4. Proposta: Este capítulo define a proposta do trabalho, o levantamento
de requisitos, as especificações do ambiente alvo da modelagem e a proposta de
modelagem RPC propriamente dita;
Capítulo 5. Validação do Trabalho: Este capítulo define os cenários de
modelagem, os dados obtidos com a modelagem RPC proposta e, por fim, uma
discussão dos resultados obtidos;
Capítulo 6. Conclusão do Trabalho: Por fim, este capítulo apresenta as
conclusões consolidadas do trabalho, contribuições, limitações e sugestões de
trabalhos futuros.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo são apresentados os conceitos de rede ICS, os principais
problemas relacionados à segurança destas redes, os requisitos técnicos e de
segurança para a interligação entre redes de controle industrial e redes corporativas
e, por fim, os conceitos de RPC, com ênfase nas redes coloridas.

2.1. Introdução
As redes ICS geram uma enorme quantidade de dados de processos, que se
devidamente coletados e tratados podem oferecer informações importantes e precisas
do consumo de matéria prima, gasto de energia, tempo de processo, perdas por
falhas, entre outras; estes dados auxiliam na melhoria continua dos processos
industriais (WEI, 2007).
Estas redes têm sido largamente implantadas em ambientes utilizando
sistemas

operacionais,

protocolos

e

aplicações

comerciais

que

possuem

vulnerabilidades conhecidas. Ao conectar as redes industriais às redes corporativas
ou mesmo à Internet, estas vulnerabilidades se tornam expostas a possíveis ataques.
Como estes ataques ou ameaças podem ser originados por razões políticas e/ou
comerciais, a segurança das redes industriais se tornou um assunto importante
(DZUNG, 2005).
Em geral, uma possível intrusão em redes industriais pode causar
(MAHBOOB, 2010):


Danos ambientais;



Baixa qualidade dos produtos obtidos;



Riscos à segurança;



Perda de produtividade;



Interrupção de fornecimento de energia e tratamento de água, entre
outros.

Entre as principais ameaças pode-se listar as seguintes (SHAHZAD, 2014),
(STOIAN, 2014), (MAHBOOB, 2010):


Crime organizado;



Sabotagem;
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Equipe interna desmotivada ou descontente com a organização;



Usuários do sistema sem conhecimento e treinamento apropriado;



Funcionamento incorreto de firmware dos dispositivos.

Entre os principais problemas relacionados à segurança das redes ICS, é
possível destacar (MAHBOOB, 2010):


Política de segurança da informação inadequada: As organizações não
definem, atualizam, revisam e aplicam as políticas de segurança da
informação;



Ausência de defesa em profundidade: Muitas vezes a defesa em apenas
um nível é insuficiente para proteger o ambiente. Por exemplo, um firewall
de perímetro que protege contra intrusão vinda da Internet não garante
que a rede ICS esteja protegida de ataques internos;



Logs de acesso perdidos: Em geral, logs de acesso de sistemas críticos
devem ser mantidos. O ideal é que os dados sejam gravados e
preservados antes que estes sejam sobrescritos por novos eventos;



Software não relacionado a atividades operacionais instalados nos
equipamentos: Software não relacionado a atividade de controle industrial
ou mesmo versões preliminares de programas podem trazer danos aos
equipamentos utilizados nas redes ICS;



Software de controle não testado em profundidade: Software relacionado
a redes ICS não é utilizado em grande escala por ser de aplicação
específica, por isso, a possibilidade de problemas ocorrerem em
equipamentos que estão em operação é maior que nos casos onde o
software é largamente utilizado e testado em diferentes ambientes. Estes
problemas podem causar grandes danos à rede e aos processos
envolvidos.

Ao interconectar as redes ICS às redes corporativas ou mesmo à Internet, é
importante continuar provendo um nível de segurança que possibilite a mitigação de
possíveis falhas de segurança (STOIAN, 2014).
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2.2. Redes de Controle Industrial (ICS Network)
Para entender corretamente o conceito de redes ICS é preciso primeiro
compreender o que significa o termo Industrial Control System (ICS).
Segundo NIST (2015) ICS é um termo genérico que engloba vários tipos de
sistemas de controles, incluindo sistemas de controle de processos (PCS), sistemas
de controle distribuídos (DCS), sistema de controle supervisório e de coleta de dados
(SCADA), sistema de segurança instrumentado (SIS), entre outros como por exemplo
controladores lógicos programáveis (PLCs) geralmente encontrados em setores da
indústria e infraestruturas críticas. Um ICS consiste de uma combinação de
componentes de controle (ex. elétricos, mecânicos, hidráulicos, pneumáticos) que
agem juntos para obter um objetivo industrial (ex. produção, transportes, energia).
Estes sistemas podem atuar de forma automatizada ou manual, sendo que nesta
última os controles são realizados exclusivamente por pessoas. Um típico ICS deve
conter um determinado número de automatizações, interface homem máquina (HMIs),
e ferramentas de diagnóstico e manutenção.
Controles de processos industriais ICS são tipicamente usados em geração
de energia, água potável, redes de tratamento de esgoto, óleo e gás natural,
transportes, indústrias químicas, farmacêuticas, papel e celulose, alimentícia, de
bebidas, automotivas, aeroespaciais e de bens duráveis.
Para KNAPP e LANGILL (2014), o primeiro passo para entender as redes ICS
é entender os componentes utilizados dentro destas redes e cada uma das funções
que eles exercem. Alguns dos componentes existentes nas redes de controle
industriais são: sensores, atuadores, motores, medidores, indicadores e sistemas de
controles como PLCs, unidades de terminais remotos, dispositivos eletrônicos
inteligentes, estações de engenharia, servidores de aplicações, historiadores de
dados, entre outros.
Alguns outros recursos também podem estar diretamente conectados às
redes de controle industrial, mesmo sem estarem diretamente ligados ao processo
fabril. Apesar de não serem os principais dispositivos da rede, possuem relevância
para as operações. A seguir são listados alguns destes recursos:


Impressoras e servidores de impressão;



Sistemas de controle de acesso através de digitais ou cartões;
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Sistema de monitoramento por câmeras;



Servidores de autenticação de usuários;



Dispositivos sem fio;



Servidores de horário.

As redes ICS são a junção de todos os dispositivos interconectados na planta
fabril. Cada um destes equipamentos pode oferecer benéficos, mas ao mesmo tempo,
se não protegidos da maneira correta, podem trazer riscos à rede ICS e todos os
componentes envolvidos, destacando-se vidas humanas.
Segundo Krotofil e Gollmann (2013) os temos ICS e SCADA muitas vezes não
são entendidos da maneira correta fazendo com que a terminologia seja usada
incorretamente por muitas pessoas. Para eles, a diferenciação entre ICS e SCADA
precisa ser apresentada de forma clara para que os termos sejam corretamente
utilizados.
Com o propósito de auxiliar na diferenciação entre SCADA, ICS e rede ICS, a
Figura 1 apresenta cada um dos termos em sua respectiva posição. Nota-se que
SCADA é um item que fica contido dentro do ICS. Em resumo, SCADA é uma das
possíveis aplicações contidas dentro do universo de aplicações e componentes de um
ICS. Por sua vez, o ICS é um conjunto de recursos que para serem utilizados,
precisam estar interconectados por uma rede ICS. A rede ICS é então a plataforma
de conexão de todos os recursos ICS.
Figura 1. Componentes de uma rede ICS

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.3. Requisitos Técnicos e de Segurança
Ao lançar mão dos materiais disponibilizados por Stoian (2014), Krotofil
(2013), Mahboob (2013), Wei (2007) e NIST (2015), é possível criar a lista a seguir
com o objetivo de mitigar riscos provenientes da conexão entre as redes ICS e
corporativas.


Redes corporativas e redes ICS devem estar fisicamente separadas;



A interconexão lógica entre as redes ICS e redes corporativas deve conter
mecanismos que protejam contra a infecção por vírus ou malwares nas
redes ICS;



Garantir a atualização de todos os sistemas de controle existentes nas
redes ICS;



Firewall para controle de pacotes entre redes segregadas;



Switch gerenciáveis tanto na rede ICS quanto na rede corporativa;



Sistema de Detecção de Intrusões (SDI);



Garantir que dados não sejam copiados entre as redes ICS e redes
corporativas;



O acesso à rede ICS deve se dar por meio de terminais onde estiverem
instalados:
o

Antivírus e sistema de proteção para bloqueio de uso de mídias
removíveis;

o

Capacidade de autenticação forte de usuários (proibido uso de
usuários genéricos ou compartilhados para acesso);



Todas as mudanças feitas na rede ICS, a partir da rede corporativa,
devem ser realizadas por meio do serviço de acesso remoto;



O acesso à informação não pode se dar diretamente ao servidor de dados
históricos localizado na rede ICS. Para acesso aos dados, os usuários da
rede corporativa devem utilizar um servidor de dados espelhado na DMZ;



Os operadores das redes ICS não podem ter direitos administrativos nos
equipamentos instalados nesta rede;
o Contas de administrador de sistemas devem ser utilizadas
apenas para realização de tarefas administrativas.



Não é recomendado o uso de dispositivos sem fio nas redes ICS;
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Os dispositivos da rede DMZ e ICS não podem ter acesso à Internet ou
extranet;



Todos os armários onde estão instalados dispositivos como switch,
servidores, firewalls, entre outros, tanto da rede ICS quando da rede DMZ
devem ser trancados não permitindo livre acesso aos dispositivos. Apenas
responsáveis pela segurança da informação e equipe de gerenciamento
das redes ICS podem ter acesso aos armários;



O cabeamento da rede ICS e da rede corporativa devem ser fisicamente
separados e não possuir nenhum ponto de interligação direto.

A próxima seção apresenta o conceito de redes de Petri, em especial as redes
de Petri coloridas, que é o método utilizado para validação da proposta deste trabalho;
2.4. Redes de Petri
Segundo Murata (1989) a rede de Petri (RP) foi criada por Carl Adam Petri em
1962. Esta é uma ferramenta matemática e gráfica para modelar, analisar e projetar
sistemas e processos paralelos, concorrentes, assíncronos e não determinísticos
especialmente aqueles caracterizados por estados discretos que são alterados
abruptamente por eventos instantâneos.
Para Ueda (2012), RP desperta o interesse da indústria e da academia desde
a década de 60, e constitui uma das principais maneiras de se modelar sistemas
baseados em eventos discretos.
Para Maciel (1996) RP possuem três fundamentações diferentes, sendo elas:


Uma RP R é uma quíntupla R = (P, T, I, O, K), onde P = {p1, p2,... pn} é um
conjunto finito não vazio de lugares, T = {t1, t2,...., tm} é um conjunto finito
não vazio de transições. I : T  P é um conjunto de bags que representa
o mapeamento de transições para lugares de entrada. O ; T  P é um
conjunto de bags que representa o mapeamento de transições para
lugares de saída. K : P  N é o conjunto das capacidades associadas a
cada lugar, podendo assumir um valor infinito. (PETERSON, 1981);



A estrutura de uma RP, segundo o ponto de vista matricial, é uma
quíntupla R = (P, T, I, O, K), onde P é um conjunto finito de lugares. T é
um conjunto finito de transições. I : P x T  N é a matriz de pré-condições.
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O : P x T  N é a matriz de pós-condições. K é o vetor das capacidades
associadas aos lugares (K : P  N). (PETERSON, 1981);


A estrutura de RP, usando relações, é formada por uma quíntupla R = (P,
T, A, V, K), onde P é o conjunto de lugares, T o de transições, A o conjunto
dos arcos, V o conjunto de valorações desses arcos, e K as capacidades.
Os elementos de A são arcos que conectam transições a lugares ou
lugares a transições (A ⊆ (P x T) ∪ (T x P)), assim, os elementos de A
podem ser agrupados em dois subconjuntos, os de entradas às transições
e os de saída às transições. I = {(p1, t1)} e O = {(t1, p1)}, respectivamente.
(MURATA, 1989).

2.5. Redes de Petri Marcadas
Segundo Maciel (1996) é possível agrupar as RP em duas classes: as
ordinárias e não ordinárias, esta última também conhecida como de Alto Nível. Redes
ordinárias se caracterizam pelo tipo de suas marcas (marcas são informações
atribuídas aos lugares), sendo estas do tipo inteiro e não negativo; no caso das redes
não ordinárias, estas possuem marcas de tipos particulares.
2.6. Redes de Petri Elementares
Segundo Maciel (1996), das redes elementares derivam muitas outras redes
mais

complexas.

A

seguir

são

detalhadas

as

redes

representativas

de

sequenciamento, distribuição, junção, não determinística e de atribuição.


Sequenciamento: é a rede que representa a execução de uma ação,
desde que uma determinada condição seja satisfeita. Após a execução
dessa ação, pode-se ter outra ação, desde que satisfeita à outra
determinada condição;



Distribuição: é a rede elementar utilizada na criação de processos
paralelos a partir de um processo pai. Os processos filhos são criados
através da distribuição das marcas encontradas no processo pai;



Junção: é a rede que modela a sincronização entre atividades
concorrentes. Uma determinada transição T1 só dispara quando existirem
marcas tanto em P1, quanto em P2, estabelecendo assim o sincronismo;



Escolha Não Determinística: é uma rede que ao se disparar uma transição
a outra é desabilitada. Entretanto, não existe possibilidade de escolha. O
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fator não determinístico dessa rede gera uma situação chamada de
conflito. O conflito pode ser classificado como estrutural ou efetivo. Ambos
os conflitos são associados ao fato de duas transições possuírem o
mesmo lugar como entrada. Se a rede não possuir marcas, o conflito é
estrutural. Porém, se há uma única marca no lugar comum às transições,
se diz que o conflito é efetivo.
2.7. Redes de Petri Coloridas
As RPC têm por objetivo reduzir o tamanho do modelo, permitindo assim que
as marcas sejam individualizadas através de cores atribuídas a elas, assim, diferentes
processos ou recursos podem ser representados em uma mesma rede. As cores
podem representar tipos de dados complexos, usando a nomenclatura de coloridas
apenas para referenciar a possibilidade de distinção entre as marcas. (JENSEN, 1996)
Segundo Maciel (1996) as RPCs são compostas por três diferentes partes,
sendo elas:


Estrutura: é um grafo dirigido com dois tipos de vértices (lugares e
transições). Os lugares são representados graficamente por círculos e as
transições por retângulos. Essa representação herda a propriedade das
redes coloridas originais de poder armazenar em cada lugar marcas de
tipos diferentes, além de poder representar valores associados a tipos de
dados mais complexos;



Declarações: compreendem a especificação dos conjuntos de cores e
declarações de variáveis;



Inscrições: variam de acordo com o componente da rede. Os lugares
possuem três tipos de inscrições: nomes, conjunto de cores e expressão
de inicialização. As transições têm dois tipos de inscrições: nomes e
expressões guarda. Os arcos têm apenas um tipo de inscrição dado pela
expressão. Como forma de distinguir as expressões, nomes são escritos
em letras normais, cores em itálico, expressões de inicialização em
sublinhado e expressões guarda entre colchetes.

Ainda segundo Maciel (1996) os nomes, quando associados a lugares, não
possuem significado formal, apenas facilitam a identificação. As expressões guarda

27

associadas às transições são expressões booleanas que devem ser atendidas para
que seja possível o disparo de uma transição.
Um dos exemplos mais tradicionais aplicados em RPC é o “Jantar dos
Filósofos”. Este é um dos problemas clássicos da programação concorrente. Cinco
estão sentados formando um círculo e tentando comer sua macarronada com um
garfo. Cada um dos filósofos possui um prato e no total existem cinco garfos. Como a
macarronada é escorregadia, existe a necessidade de dois garfos para realizar a
tarefa de comer a macarronada. Os filósofos possuem duas alternativas, sendo elas,
comer ou pensar. Enquanto está no modo pensar, um filósofo não usa o garfo. Porém,
quando está com fome, este filósofo tenta pegar o garfo da sua direita e esquerda. Os
filósofos não podem comer todos ao mesmo tempo, uma vez que não há garfos
suficientes, outro ponto que deve ser garantido é que um filósofo não impeça o outro
de comer, causando assim o colapso do sistema fazendo com que ninguém consiga
se alimentar.
A Figura 2 apresenta a representação em redes de Petri Coloridas para
solucionar o problema do “Jantar dos Filósofos”.
A função “garfo livre” mapeia cada filósofo a dois “garfos” ao seu lado. Quando
por exemplo, a transição ocorre, é removida uma marca do lugar “pensar”, duas do
lugar “garfo livre” e uma marca é colocada no lugar ”comer”.
Figura 2. Jantar dos Filósofos (RPC)

Fonte: Elaborado pelo autor
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2.8. Conclusão do capítulo
Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos sobre redes ICS e
os requisitos técnicos e de segurança para proteção destas redes. Foram ainda
abordadas as RP, RP Marcadas, RP Elementares e por fim as RPCs que são
utilizadas na modelagem proposta por este trabalho.
Redes ICS é um termo genérico que engloba vários sistemas de controles
como SCADA, PCS, DCS, SIS, PLC, além de outros equipamentos e serviços como
como impressoras, controle de acesso, sistemas de monitoramento por câmeras,
detectores de incêndio e sistemas de proteção à vida. Apesar deste segundo grupo
não estar diretamente ligado à produção ou serviço, desempenha papel importante
nas redes. As redes ICS geram muitas informações importantes para facilitar a tomada
de decisão da área de negócios, por isso, entende-se ser vital o acesso aos dados
gerados nestas redes. A fim de prover acesso a estes dados, é necessário criar a
interligação entre as redes ICS e as redes corporativas, porém, além dos benefícios
adquiridos com relação à obtenção da informação, agrega-se os riscos de exposição
das redes ICS. Dentre os principais riscos associados a esta interligação pode-se
destacar danos ambientais, baixa qualidades de produtos, perda de produtividade e
interrupção de serviços essenciais.
A RP vem despertando o interesse da indústria e acadêmico desde a década
de 60 por ser uma ferramenta matemática e gráfica capaz de modelar, analisar e
projetar sistemas e processos paralelos, concorrentes, assíncronos e não
determinísticos, especialmente aqueles caracterizados por estados discretos que são
alterados abruptamente por eventos instantâneos. As principais evoluções das
tradicionais RP são as redes marcadas, elementares e, por fim, as coloridas, sendo
esta última utilizada na modelagem deste trabalho. As RPCs reduzem o tamanho dos
modelos, permitindo assim, que diferentes marcas sejam individualizadas através de
cores atribuídas a elas, desta forma, diferentes processos podem ser representados
em uma mesma rede. As RPCs são compostas por três diferentes partes: estrutura,
declarações e inscrições.
No próximo capítulo, são apresentados os principais trabalhos relacionados
com o tema deste trabalho, abordando tanto segurança de redes ICS quanto RPCs
como metodologia para validação de suas propostas. Por fim, para destacar as
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contribuições e diferenciais deste trabalho, faz-se uma análise final dos principais
trabalhos relacionados.
3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo são apresentados trabalhos relacionados e os pontos
considerados mais relevantes na interligação entre as redes ICS e as redes
corporativas.
Stoian, Ignat e Ghiran (2014), mostram que as redes ICS foram desenvolvidas
com preocupações relacionadas a confiabilidade, disponibilidade e velocidade. Uma
importância menor é reservada para a segurança. Stoian, Ignat e Ghiran (2014)
apresentam vulnerabilidades e possíveis ameaças, além de ilustrar técnicas de
proteção que podem ser utilizadas para melhorar a segurança, dentre elas podendose destacar a divisão da rede em camadas. Para Stoian, Ignat e Ghiran (2014) na
camada zero está o barramento de conexão, na camada um os controladores, na
camada dois os sistemas SCADA e assim sucessivamente até atingir a camada onde
se encontram os usuários de rede corporativa.
De acordo com Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013) as redes ICS, no
passado, eram completamente separadas das redes corporativas, o que trazia maior
nível de segurança para as redes ICS, porém, com o advento das novas tecnologias
e com a necessidade de obter acesso aos recursos de qualquer lugar onde for
necessário, introduziu-se a necessidade de interligação entre as redes ICS e
corporativas.
Em outro trabalho, Mahboob e Zubairi (2010) apresentam um estudo realizado
ao longo de quatro anos, mostrando algumas das vulnerabilidades encontradas nas
redes ICS. Os principais problemas incluem criptografia fraca, uso de protocolos
padrão e informações em texto aberto sendo transmitidas entre hosts na rede ICS.
Com base nestes problemas, Mahboob e Zubairi (2010) alertam para o perigo de um
atacante alterar o comportamento padrão das redes. Como proposta, Mahboob e
Zubairi (2010) oferecem um guia e padrões importantes em segurança eletrônica,
como utilização de rede DMZ, firewall para interligar as redes, sistema de detecção
de intrusão e ferramentas de antivírus.
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Na mesma linha Dong, Mohsen e Yan (2007) apresentam a diferença entre
redes corporativas e redes ICS sob a perspectiva de segurança, além de mostrar
requisitos para a proteção das redes ICS como a utilização de padrões e normas, e
também guias de segurança para proteção, como os propostos pelo NIST (2015).
Dong, Mohsen e Yan (2007) também apresentam desafios para o desenvolvimento
de soluções de segurança para redes ICS. Estes desafios incluem o uso de
controladores com sistemas operacionais proprietários, o fato das redes ICS utilizarem
tecnologias heterogêneas, e novas tecnologias que necessitam conviver com o
legado, muitas vezes incapaz de suportar novas funcionalidades. Por último, é
proposto um framework conceitual para proteção de sistemas de controle e
automação, e ainda um método para detecção e prevenção de ataques à rede.
Um estudo criado por Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) mostra que, já
naquela época, as redes ICS estavam cada vez mais utilizando protocolos e
plataformas abertas, o que facilita o desenvolvimento e a implantação de sistemas
conectados, mas também torna o sistema de comunicação mais suscetível a ataques
conhecidos. Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) mostram que diferentemente das
redes corporativas, nas quais a confidencialidade é importante, nas redes ICS os
aspectos mais importantes são a disponibilidade, autenticação e o controle de acesso.
Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) ainda informam que a evolução dos sistemas
contidos nas redes ICS faz com que cresça o desejo e necessidade de interconexão
com outras redes empresariais e até mesmo com a Internet. Esta interconexão, aliada
a protocolos como o TCP/IP, cria uma exposição das redes ICS a ataques. Por último,
o trabalho aponta para a possibilidade de prejuízos financeiros gerados pela
exposição das redes ICS a ataques.
Robles e Choi (2009) informam que para sanar problemas de vulnerabilidades
encontradas em sistemas computacionais comuns, como os utilizados em
computadores pessoais, as empresas de software providenciam correções que, se
aplicadas aos sistemas, corrigirão as falhas facilmente e o dispositivo estará
novamente protegido. Nos casos onde são utilizadas infraestruturas de sistemas
críticos, caso uma vulnerabilidade seja encontrada, não é tão simples sanar este
problema. Tendo em vista que a aplicação das correções não é facilmente implantada
nestes sistemas e ambientes, Robles e Choi (2009) informam que algumas medidas
de segurança podem proteger os ambientes, sendo elas a utilização de firewalls para
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separar as infraestruturas críticas das redes corporativas ou mesmo a Internet, o uso
de antivírus, o uso de anti-spyware, a utilização de políticas de segurança, e por fim,
a utilização de senhas para acesso aos recursos.
Para Cárdenas, Amin, Lin, Huang e Sastry (2011), nos últimos anos está
aumentando consideravelmente o interesse relacionado a segurança de processos e
de sistemas SCADA. Estes informam ainda que enquanto muitos estudos têm
apresentado sugestões de proteção para sistemas de controles, poucos têm levado
em consideração as diferenças entre a segurança aplicada em redes convencionais,
como as corporativas, e redes industriais; a principal diferença é a intima interação
entre os sistemas de controles e os aspectos físicos da rede ICS. Ainda para
Cárdenas, Amin, Lin, Huang e Sastry (2011), a proteção física dos dispositivos
instalados nas redes industriais e o controle de acesso são peças fundamentais de
proteção.
Avaliando-se os trabalhos de Stoian, Ignat e Ghiran (2014); Mahboob e Zubairi
(2010); Dong, Mohsen e Yan (2007); Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005); Robles
e Choi (2009) e Cárdenas, Amin, Lin, Huang e Sastry (2011), é possível observar pelo
menos quatro pontos relevantes no momento da interligação entre as redes
corporativas e redes ICS, sendo estes: topologia de rede, controle de acesso,
monitoramento e backup de dados.
Segundo o NIST (2015) a topologia de conexão entre redes ICS e redes
corporativas deve se basear em princípios como restrição de acesso lógico e físico à
rede ICS. Para restrição de acesso lógico podem ser destacados alguns recursos
como gateways unidirecionais entre a rede corporativa e ICS, instalação de rede DMZ
protegida por firewalls para prevenir que pacotes sejam trocados diretamente entre a
rede corporativa e rede ICS, e a utilização de mecanismos de autenticação diferentes
para usuários das três redes (corporativa, ICS e DMZ). Ainda segundo o NIST (2015)
é necessária a utilização de switches separados física e logicamente dos switches
instalados na rede corporativa e DMZ. O compartilhamento de recursos entre as redes
não deve ocorrer. Equipamentos dedicados para cada um dos segmentos devem ser
utilizados, incluindo a instalação segregada de cabeamento de rede. A implementação
da topologia de rede ICS deve ser feita em múltiplas camadas, tendo a comunicação
dos recursos mais críticos sendo realizada na camada mais segura e estável da
topologia.
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O NIST (2015), ao tratar de monitoramento, informa que para garantir a
detecção de comportamentos anômalos, suspeitos ou mesmo qualquer alteração nas
políticas implantadas nos servidores ou demais dispositivos de segurança que
protegem as redes, um sistema de monitoramento deve ser implantado e
continuamente melhorado. Alguns controles sugeridos pelo NIST (2015) são:


Alertas de eventos encaminhados aos responsáveis pela segurança da
informação caso alguma das atividades abaixo sejam realizadas:
o

Um novo usuário é criado ou um certificado é gerado no
servidor;

o

Um usuário é adicionado ao grupo de administradores do
servidor ou firewall;

o

A política de segurança de um usuário é alterada em qualquer
um dos dispositivos contidos nas redes DMZ ou ICS;

o

O bloqueio de um usuário por senha inválida em qualquer dos
dispositivos instalados nas redes.



Implantação de rotina de verificação semanal para os seguintes pontos:
o

Verificar se as políticas foram alteradas;

o

Verificação do status de todos os usuários do ambiente;

o

Usuários pertencentes ao grupo administrador do sistema;

o

Verificação de atualizações dos sistemas operacionais.

Conforme Mahboob e Zubairi (2010), a realização de backup dos dados e
configurações dos dispositivos das redes é imprescindível para garantir a continuidade
do processo, porém este backup deve ser realizado dentro do respectivo segmento
de rede. Segundo o NIST (2015), não deve ser permitida a transferência direta de
dados provenientes das redes DMZ e ICS com destino a rede corporativa.
Alturi e Huang (2000) justificam a utilização de RPC como método de
validação por esta possuir forte base matemática, o que permite representar e validar
modelos discretos. De acordo com Shafiq (2005), Knoor (2000) e Dong (2002), é
possível utilizar RPCs para validar controles de acesso. Na seção 3.4 encontram-se
mais detalhes da utilização das RPC como método de validação.
3.1. Segurança e Detecção de Intrusão em Sistemas SCADA
Em Stoian, Ignat e Ghiran (2014) mostra-se que redes ICS são importantes
por serem responsáveis por controlar inúmeras plantas de produção dos mais

33

variados tipos de produtos e também plantas de serviços como fornecimento de água,
energia, gás, entre outros.
O objetivo do trabalho de Stoian, Ignat e Ghiran (2014) foi apresentar
mecanismos de proteção, encontrar vulnerabilidades e possíveis ameaças às redes
industriais, bem como ilustrar técnicas de proteção que podem ser colocadas em
prática para melhorar a segurança destas redes.
Como proposta, Stoian, Ignat e Ghiran (2014) definiram uma topologia de rede
contendo mecanismos de segurança, destacando-se a utilização de firewalls, sistema
de detecção de intrusão, canais de comunicação unidirecionais, criptografia dos dados
e serviço de autenticação dos usuários. Esta topologia é criada tendo como premissa
a utilização de camadas para melhorar a segurança dos dispositivos conectados a
elas. Para Stoian, Ignat e Ghiran (2014), em se tratando de topologia, na camada zero
está o barramento de conexão, na camada um os controladores, na camada dois os
sistemas SCADA, na camada três os operadores do sistema, na camada quatro as
autoridades que desempenham papel de gerenciamento, e por fim, na camada cinco,
o acesso por usuários da rede corporativa ou da Internet.
A Figura 3 apresenta o conceito de topologia em camadas para proteção da
rede ICS proposto por Stoian, Ignat e Ghiran (2014). Quanto mais baixa a camada da
topologia, mais importante se torna a proteção dos recursos. Nestas camadas estão
os dispositivos sensíveis e vitais para a operação correta dos processos que são
executados no ambiente de rede ICS. Conforme vão subindo os níveis de camadas,
o acesso aos recursos se torna disponível a um número maior de interessados,
portanto, gerando maior exposição à riscos.
Como vantagem da abordagem apresentada por Stoian, Ignat e Ghiran (2014)
é possível destacar a flexibilização do acesso aos recursos para diferentes classes de
usuários, liberando as camadas apenas a aqueles que realmente devem ter acesso
aos recursos instalados em uma determinada camada
Algo muito importante que deixou de ser proposto neste artigo foi a
apresentação de uma proposta para interligação entre as redes ICS e corporativa.
Somente a sugestão de mecanismos de segurança não oferece a garantia de que a
rede ICS estará protegida, pois a correta topologia de conexão destes dispositivos,
bem como a criação de políticas de controle de acesso e de fluxo de dados é que
pode, de maneira apropriada, apresentar a forma mais segura de interligação das
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redes. É possível também destacar que a proposta de Stoian, Ignat e Ghiran (2014)
deixa de utilizar ferramentas ou mecanismos que possam reforçar a validação de sua
proposta.
Figura 3. Topologia de Redes em Camadas

Fonte: Adaptado de Stoian, Ignat e Ghiran (2014)

Por fim, Stoian, Ignat e Ghiran (2014) concluem que segurança é um grande
problema para as redes ICS e nos mostra que estas redes foram desenvolvidas se
preocupando com confiabilidade, disponibilidade e velocidade, dando menor
importância para a segurança de acesso e integridade.
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3.2. Segurança em Sistemas de Comunicação Industrial
Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) buscam destacar os pontos realmente
importantes para manter a segurança das redes ICS, tais como: mecanismos de
autenticação, criptografia, protocolos seguros de comunicação, firewalls, sistema de
detecção de intrusão, política de segurança, defesa em profundidades e segurança
fim a fim.
Para validar sua proposta, Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005)
apresentam estudos de caso onde aplicaram ferramentas e conceitos de segurança.
Em um dos estudos relacionado à automação de uma subestação de geração de
energia elétrica, indicam que a base de uma rede ICS para esta finalidade está
relacionada à transformadores de energia elétrica, circuitos, e interruptores de
energia. A parte de automação consiste apenas em uma rede local e links para
conexão com nós remotos. Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) indicam que um
ataque nos sistemas de comunicação destas redes pode causar mau funcionamento
nos equipamentos de energia e com isso causar efeitos indesejados na operação. Em
outros estudos, Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) apresentam que os problemas
ligados à segurança das redes ICS estão relacionados ao nível de conexão entre as
redes de automação, a Intranet e a redes externas, e também que em quase metade
das plantas produtivas existe uma conexão direta entre sistemas externos e a rede
ICS, sem levar em consideração as conexões de e para as redes Intranets.
Como vantagens do trabalho de Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005)
podem-se destacar as sugestões relacionadas a mecanismos de proteção sugeridos
para melhorar a segurança das redes ICS, dentre eles o uso de firewalls, IDS, DMZ
para separação entre a rede corporativa e ICS, e uso de proxy reverso.
A principal desvantagem encontrada, assim como na análise realizada para
Stoian, Ignat e Ghiran, é que Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) não se
preocuparam em validar uma abordagem de comunicação segura entre as redes ICS
e corporativas. Os pontos destacados por Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) são
relevantes para a proteção dos ambientes ICS, mas ainda assim, deixam de
considerar a criação de uma topologia de interconexão entre as redes, bem como sua
validação.
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Finalizando, Dzung, Naedele, Hoff e Crevatin (2005) apontam os riscos
financeiros, ao meio ambiente, e também à vida humana, quando os aspectos de
segurança são menosprezados na interconexão entre redes ICS e corporativas.
3.3. Aspectos de Segurança em Ambientes SCADA e DCS
Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013) mencionam que historicamente as
redes ICS eram ambientes completamente isolados, sem conexão com a
infraestrutura de comunicação pública como a Internet, porém, com o advento das
necessidades de controlar e supervisionar os sistemas industriais críticos
remotamente, surgiu a necessidade desta interconexão. Para Alcaraz, Fernandez e
Carvajal (2013), a Internet e os sistemas wireless são mais demandados atualmente
pelos usuários de redes industriais, pois facilita o monitoramento e administração dos
equipamentos trazendo comodidade para os profissionais responsáveis por estas
atividades.
O objetivo do trabalho de Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013) foi analisar os
avanços tecnológicos nas redes ICS e mostrar que diferentes sistemas de tecnologia
de comunicação e informação (ICT) convergiram para monitoramento de processos
em tempo real. Outro objetivo foi mostrar que os sistemas das redes ICS são
dependentes dos sistemas ICT.
Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013) apresentam bons resultados
relacionados a mecanismos de proteção que podem ser adicionados nas redes para
proteger os ambientes ICS. Como exemplo, pode-se destacar a implantação de
sistemas capazes de detectar uma invasão na rede ICS, porém ressaltando que os
dispositivos de detecção de intrusão tradicionais não se ajustam às necessidades da
rede ICS, porque suas características diferem de suas implantações mais
convencionais. Ajustes precisam ser feitos para possibilitar que estes sistemas sejam
capazes de interpretar uma tentativa de acesso malicioso no ambiente ICS, e assim,
ter o mínimo de falsos positivos possíveis. Outro ponto destacado é o gerenciamento
da rede ICS, que deve receber atenção especial. Redes críticas devem ser
constantemente supervisionadas.
A principal vantagem de Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013) é apontar para
a importância do gerenciamento contínuo da rede ICS e também para a importância
de adicionar mecanismos como IDS.
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Como desvantagem é possível destacar que mesmo apontando para a
importância de ajustar os mecanismos IDS, a fim de deixá-los aprimorados para
detectar as possíveis tentativas de acesso não autorizados ao sistema, Alcaraz,
Fernandez e Carvajal (2013) não apresentam sugestão do que deve ser aprimorado
ou como realizar este aprimoramento. Alcaraz, Fernandez e Carvajal (2013)
apresentaram bons exemplos de ameaças relacionadas à interligação entre as redes
ICS e a Internet, porém deixando de mencionar sugestões de bons mecanismos e
topologias com intuito de proteger as redes ICS.
3.4. Uso de Redes de Petri
Segundo Shafiq (2005) é possível utilizar RPCs para verificação de controle
de acesso baseado em funções para sistemas de tempo real. Para Shafiq (2005) todo
sistema de controle de acesso baseado em funções precisa de mecanismos de
verificação e validação para garantir a consistência da especificação do controle de
acesso. Na mesma linha, McDermott (2001) afirma que um modelo de teste de
penetração utilizando RPC é útil.
Para Knorr (2000), é possível utilizar RPCs para validação de propostas de
controle de acesso baseado em matrizes dinâmicas. Segundo Knorr (2000) a RP
oferece uma sólida fundamentação matemática, e que por sua vez, é apropriada para
representar modelos discretos como no caso dos workflows utilizados para
representar as matrizes dinâmicas. Ainda sobre o tema de controle de acesso, para
Dong (2002), o controle de acesso se torna algo bastante complicado quando o
assunto é sistema de gerenciamento via workflows. Por outro lado, o controle de
acesso baseado em função é estático, não sendo capaz de se adequar às
necessidades dos ambientes dinâmicos. Para resolver este problema, Dong (2002)
desenvolveu uma solução de controle de acesso utilizando RP baseada em contexto
para controle de acesso em ambientes dinâmicos.
Finalizando, para Atluri e Huang (2000) sistemas de gerenciamento de
workflow são muito utilizados pelas organizações para coordenar a execução de
várias aplicações que representam seu dia a dia. Para garantir que apenas as pessoas
autorizadas, e somente pelo período permitido, tenham acesso aos recursos, Alturi e
Huang (2000) propuseram um modelo de workflow de autorização que possui
sincronização para liberar e revogar os acessos conforme necessário, baseado nos
estado em que o determinado sujeito se encontra no workflow. Para a criação deste
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modelo, Alturi e Huang (2000) utilizam RPC, tendo como justificativa o fato de que
esta possui forte base matemática permitindo as validações necessárias para que o
modelo seja considerado seguro.
3.5. Conclusão do Capítulo
Neste capítulo foram apresentados os principais trabalhos relacionados e os
principais pontos a serem considerados quando se pretende interligar as redes ICS
às redes corporativas.
Redes ICS foram desenvolvidas tendo como preocupação a confiabilidade,
disponibilidade e velocidade da conexão. Observou-se vulnerabilidades importantes
nestas redes, dentre elas, uso de criptografia fraca, informações sendo trafegadas em
texto aberto e protocolos padrão que são largamente conhecidos tornando o sistema
relativamente vulnerável a ataques.
Alguns pontos que devem ser levados em consideração no momento de
interligação entre a rede corporativa e a rede ICS:


Topologia de conexão de rede;



Monitoramento da rede;



Backup dos dados;



Utilização de serviço de terminal para acesso remoto;



Gateway seguro unidirecional;



Interligação manual segura.

As redes ICS são responsáveis por controlar plantas produtivas e também de
fornecimento de serviços importantes como água, energia elétrica, gás, petróleo entre
outros. Desta forma, é importante que a segurança destas redes seja corretamente
implantada e testada quando se pretende fazer sua interligação com redes mais
expostas como as redes corporativas ou a Internet. Para proporcionar a segurança
necessária para a rede ICS, mecanismos como firewalls, sistemas de detecção de
intrusão, políticas de segurança da informação, defesa em profundidade e segurança
fim a fim, devem ser implantados e continuamente monitorados.
Trabalhos relacionados a interligação entre redes ICS e corporativas tiveram
menor abordagem a respeito de um método de validação da segurança desta
interligação. Outro ponto que pode ser notado é que, apesar de haver trabalhos
escritos sobre a importância de proteger as redes ICS e propostas mostrando como
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realizar esta atividade, parece que deixam de se concentrar na medida e validação da
eficácia das abordagens com relação a segurança ou proteção.
O Quadro 1 apresenta a comparação deste trabalho com os principais
trabalhos relacionados. Os critérios usados nesta comparação são:


DMZ: trabalhos que propõem o uso de redes DMZ servindo como um
segmento de rede intermediário entre as redes corporativas e as redes
ICS;



Servidor de Terminal: trabalhos que propõem o uso de servidores de
terminal para acesso remoto a dispositivos da rede DMZ e ICS;



Backup: trabalhos que propõem a utilização de backups para proteção
dos dados e configurações das redes ICS;



Segurança Física: trabalhos que propõem a utilização de mecanismos de
proteção física para a rede ICS;



Política de Segurança: trabalhos que propõem o uso de políticas de
segurança para proteção e controle de acesso às redes ICS;



Firewall: trabalhos que propõem o uso de firewall para proteger e isolar o
segmento de rede ICS;



Gateway Seguro Unidirecional: trabalhos que propõem o uso de Gateway
Seguro Unidirecional para transferência de dados entre a rede ICS e a
rede DMZ;



Interligação Manual Segura: trabalhos que propõem o uso da interligação
manual segura entre o segmento de rede ICS e rede corporativa;



Autenticação e Controle de Acesso: trabalhos que propõem o uso de
mecanismos de autenticação e controle de acesso para liberar o uso dos
recursos tanto da rede ICS quanto DMZ.



RPC: trabalhos que propõem o uso de redes de Petri Coloridas para
validação do controle de acesso.
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Quadro 1 - Comparativo dos Principais trabalhos Relacionados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observa-se, no Quadro 1, que todos os trabalhos estão relacionados a
interligação entre redes ICS e redes corporativas. Os trabalhos de Alcaraz,
Fernandez, Carvajal (2012) e Dzung, Naedele, Hoff, Cervatin (2005) utilizam recursos
semelhantes de proteção, sendo o segundo, mais completo por utilizar a rede DMZ.
Apenas coates (2010) e o NIST (2015) propõem o uso de backups para
proteção dos dados e configurações. O trabalho que mais se aproxima desta proposta
é o NIST (2015), não levando em consideração o serviço de terminal e a interligação
manual segura. Outro ponto que difere o trabalho do NIST (2015) deste trabalho é que
a abordagem do primeiro recomenda a utilização do gateway seguro unidirecional
entre a rede corporativa e a rede ICS; este trabalho não recomenda nenhum tipo de
comunicação direta entre estas duas redes, sendo assim, a proposta deste trabalho é
instalar o gateway seguro unidirecional entre a DMZ e a rede ICS, aumentando assim
a segurança para rede ICS.
Para oito dos dez trabalhos é indispensável a utilização de firewall para
interligar com segurança a rede ICS e a rede corporativa, apenas Coates (2010) e
Cárdenas (2011) não utilizam este recurso.
Como pode ser visto, o trabalho proposto é o único que preenche todos os
critérios escolhidos no Quadro 1. A principal contribuição é que este trabalho propõe
a combinação dos mecanismos de proteção utilizados nos trabalhos relacionados,
com recursos como a interligação manual segura, serviço de terminal e o gateway
unidirecional entre a rede ICS e a DMZ, para interligação entre as redes ICS e as
redes corporativas, criando assim, uma proposta mais segura de interligação,
comparada aos trabalhos relacionados.
O capítulo 4 apresenta a proposta da abordagem segura a ser implantada no
momento de separação entre as redes ICS e corporativa. São apresentados os
requisitos, a lista de equipamentos e softwares necessários para a proteção e, por fim,
a modelagem em RPC.
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4 PROPOSTA DE MODELAGEM DE INTERLIGAÇÃO SEGURA ENTRE REDES
CORPORATIVAS E REDES ICS UTILIZANDO RPC
Levando em consideração as abordagens de interligação entre redes ICS e
redes corporativas até então, conforme definido no capítulo 1, o objetivo deste
trabalho foi realizar a modelagem de uma proposta de interligação segura entre redes
ICS e redes corporativas utilizando RPCs. A seção 4.1 apresenta a topologia de
interligação segura de redes ICS e redes corporativas. A seção 4.2 relaciona os itens
que compõem a política de controle de acesso. Na seção 4.3 a modelagem da
topologia de conexão segura foi implementada em RPC. Por fim, a seção 4.4 contém
a conclusão do capítulo.
4.1. Topologia de Interligação Segura de Redes
Na Figura 4 são apresentados os requisitos para a criação da topologia de
interligação de redes ICS e corporativa. Além dos tópicos discutidos nos capítulos 2 e
3, este trabalho considera três melhorias relacionadas à interligação segura das redes,
sendo elas: “Serviço de Terminal”, “Gateway Seguro Unidirecional” entre a rede ICS
e DMZ e “Interligação Manual Segura”. A modelagem usando serviço de terminal cria
um único caminho de acesso às redes DMZ e ICS, sendo assim, é necessário cuidado
adicional em termos de proteção a este recurso. É também importante ressaltar que
o servidor de terminal se torna ponto único de falha para o acesso às redes. Não foi
escopo deste trabalho apresentar mecanismos de proteção e prevenção para o
recurso de serviço de terminal.
A fim de tornar possível a conexão entre as redes, é necessário que no
segmento de rede corporativa exista ao menos um terminal de acesso, um switch para
conexão dos dispositivos e um firewall para realizar a interligação segura com as redes
DMZ e ICS.
No segmento de rede DMZ são necessários um servidor capaz de suportar
uma ferramenta de virtualização onde serão instalados todos os serviços necessários,
um switch para interligação dos equipamentos e um gateway seguro unidirecional
(Agente RX) necessário para interligar a rede DMZ à rede ICS de maneira segura.
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Figura 4. Topologia de Interligação das Redes

Fonte: Elaborado pelo autor
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Por fim, no segmento de rede ICS são necessários um servidor capaz de
suportar uma ferramenta de virtualização, um switch para interligação dos
dispositivos, um mecanismo de interligação manual segura para acesso ao segmento
de rede ICS, e um gateway unidirecional seguro (Agente TX) necessário para interligar
a rede ICS à rede DMZ de maneira segura.
Os itens a seguir, apresentam mais detalhadamente os componentes da
proposta de interligação segura entre redes corporativas e redes ICS ilustrada na
Figura 4:


Rede DMZ: a criação de uma rede DMZ é fortemente recomendada a fim
de mitigar os riscos associados à rede ICS. As tentativas de acesso
originadas na rede corporativa devem ser direcionadas à rede DMZ, não
permitindo assim, conexão direta à rede ICS. Na rede DMZ devem estar
os recursos como servidor de dados históricos, servidor de terminal para
acesso remoto, servidor de arquivos para backup de dados e
configurações, oferecendo assim, maior proteção à rede ICS. Somente
usuários autorizados devem ser capazes de acessar a rede ICS, mas
sempre originando esta conexão a partir da rede DMZ. Além disso, é
necessária a ativação de um segundo recurso de proteção chamado
“Interligação Manual Segura”, instalado entre o firewall e o segmento de
rede ICS, que será melhor detalhado;



Rede Corporativa: na rede corporativa, equipamentos como switch,
laptops, desktops, servidores e etc., estão instalados. É a partir desta rede
que as solicitações são originadas, sempre com destino à rede DMZ;



Rede ICS: na rede ICS, equipamentos como controladores, medidores,
servidores, desktops e etc., estão instalados. Esta rede é o segmento mais
crítico e sensível de toda a topologia. É neste ambiente que estão
presentes os equipamentos, aplicações e dados sensíveis, que pode
trazer riscos à vida humana ou a qualidade do produto ou serviço
oferecidos.



Firewall: O firewall é o principal recurso utilizado para interligar de forma
segura as diferentes redes, garantindo que apenas os recursos
previamente autorizados estejam disponíveis para serem acessados. A
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interligação entre as três redes é estabelecida através do firewall que
possui regras de liberação e bloqueio de pacotes baseadas na política de
controle de acesso;


Interligação Manual Segura: Segundo Peshin (2009) este dispositivo
funciona como um interruptor para ligar ou desligar a conexão entre a rede
DMZ e a rede ICS. Quando um determinado usuário autorizado precisa
de acesso ao servidor localizado na rede ICS, um segundo usuário deve
se responsabilizar por ativar, manualmente, este dispositivo. A
“Interligação Manual Segura” trabalha com períodos definidos de tempo
em que ele mantém a conexão ativa. Uma chave física é responsável por
ativar esta conexão e o tempo em que ela permanecerá ativa depende da
configuração definida. Um exemplo de configuração pode ser ativar a
chave e a conexão permanecer durante quinze, trinta ou quarenta e cinco
minutos. Passado este tempo, o dispositivo irá automaticamente desligar
e impedirá o acesso. Caso ocorra algum problema, como exemplo uma
queda de energia, quando o dispositivo retornar à operação, este estará
bloqueado sendo necessária nova intervenção manual. O acesso da rede
DMZ para a rede ICS só pode ser realizado se o dispositivo “Interligação
Manual Segura” estiver ligado. Este equipamento só pode ser ativado de
maneira manual;



Gateway Seguro Unidirecional: uma das funcionalidades importantes a
serem disponibilizadas quando interligamos a rede ICS, DMZ e
corporativa é a obtenção de dados de produção em tempo real. Estes
dados são obtidos de dispositivos instalados na rede ICS e que coletam
informações e alimentam um banco de dados. Para a agilidade na tomada
de decisão da área de negócio da empresa, convém que estes dados
sejam acessados por determinados usuários. Como existe risco ao liberar
acesso diretamente aos dados no banco de dados localizado na rede ICS,
se recomenda a replicação destas informações para um servidor de banco
de dados localizado na rede DMZ. Para garantir que os dados sigam
apenas uma direção, originada na rede ICS com destino a rede DMZ, a
instalação de um “Gateway Seguro Unidirecional” de rede se faz
necessária;
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Servidor de Terminal: a principal justificativa para utilização deste recurso
é a diminuição do número de dispositivos expostos diretamente às redes
menos confiáveis. Dois servidores de terminal são utilizados nesta
proposta, sendo um localizado na rede DMZ, para acesso dos usuários
da rede corporativa e um segundo localizado na rede ICS, para acesso
dos usuários autorizados a realizar configurações dos dispositivos da rede
ICS. Utilizando este recurso, é possível limitar não somente o número de
equipamentos expostos, mas também reduzir a uma única porta de
comunicação a ser liberada no firewall para permitir o acesso aos
recursos. Estes servidores de terminal autenticam e liberam/bloqueiam as
solicitações de acesso vindos das redes respectivamente conectadas. Na
rede ICS, o servidor de terminal é responsável por autenticar usuários que
desejam realizar alterações no ambiente. Somente requisições vindas do
servidor de terminal instalado na rede DMZ, com destino ao servidor de
terminal da rede ICS estão autorizadas. No caso do servidor de terminal
localizado na rede DMZ, este também é responsável por conectar
usuários que desejam ter acesso aos recursos disponíveis na rede DMZ.
Somente requisições vindas da rede corporativa estão autorizadas a se
conectarem no servidor localizado na rede DMZ;



Servidores de Dados Históricos: tanto na rede ICS quanto na rede DMZ
verifica-se a presença de servidores de dados históricos. Estes servidores
são responsáveis por coletar dados dos controladores instalados na rede
ICS e disponibilizar estas informações aos usuários. O servidor
responsável por coletar os dados dos dispositivos da rede ICS está
protegido pelo “Gateway Seguro Unidirecional” entre a rede ICS e DMZ.
Este servidor de dados históricos da rede ICS é responsável por enviar os
dados coletados para o servidor de dados históricos instalado na rede
DMZ. Esta configuração é necessária para que os usuários não precisem
ter acesso ao servidor instalado na rede ICS. O fluxo de dados entre os
servidores é unidirecional, sempre partindo do servidor instalado na rede
ICS com destino ao servidor instalado na rede DMZ. Caso algum usuário
deseje acessar os dados históricos, estes estarão disponíveis na rede
DMZ evitando riscos à rede ICS;
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Servidor de Aplicação: este servidor é responsável por realizar as
configurações necessárias nos controladores espalhados pela rede ICS.
Este servidor deve estar protegido pelo firewall entre a rede ICS e DMZ
para que não seja remotamente controlado a partir da rede corporativa,
trazendo risco à rede ICS;



Servidor de Arquivos: este servidor está instalado na rede DMZ e funciona
como um repositório de dados tanto para a rede ICS quanto para a rede
DMZ. Neste servidor são realizados backups periódicos. Somente os
servidores de terminal e de dados históricos da rede DMZ possuem
acesso ao servidor de arquivos;



Política de Segurança: esta política define quem deve ou não ter acesso
a determinado ambiente, equipamentos, sistemas, bem como o nível de
acesso que esta pessoa deve ter;



Servidor de Autenticação: para garantir o acesso apenas a pessoas
autorizadas, o controle de acesso é realizado por meio de usuário e
senha, porém é recomendado que sejam utilizados dois métodos
adicionais de autenticação, aumentando assim o nível de segurança no
acesso ao ambiente.

O serviço de terminal, o gateway unidirecional seguro entre a rede ICS e DMZ
e a interligação manual segura são três sugestões aos modelos até hoje propostos,
tendo como objetivo contribuir com a melhoria da proteção do ambiente de rede ICS
quando interligado às redes corporativas.
4.2. Política de Controle de Acesso
A Figura 5 apresenta o fluxograma que explica as regras de conexão entre
as redes ICS, DMZ e corporativa.
A política de controle de acesso proposta para a interligação segura entre as redes
ICS e corporativa é definitiva da seguinte forma.


Para que uma pessoa tenha acesso aos recursos disponíveis tanto na
rede DMZ quanto na rede ICS, é necessário que esta possua usuário e
senha válidos para obter acesso aos recursos;
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Solicitações de acesso originadas na rede corporativa com destino à rede
ICS são proibidas;



Solicitações de acesso originadas na rede corporativa com destino à rede
DMZ são liberadas quando o recurso pretendido é o servidor de terminal.
Este verificará o usuário e senha e caso ambos estejam corretos, o acesso
é concedido. Tentativas de acesso provindas da rede corporativa com
destino a rede DMZ para qualquer outro recurso são proibidas;



Acesso aos demais recursos da rede DMZ são liberados quando a
solicitação é originada pelo servidor de terminal localizado na DMZ. Todas
as solicitações devem ser destinadas aos recursos pela porta de conexão
de área de trabalho remota e utilizando usuário e senha;



Visualização de dados históricos da rede ICS é permitida, utilizando o
aplicativo cliente do servidor de dados históricos localizado na rede DMZ.
Este servidor de dados históricos da rede DMZ recebe atualizações
periódicas provindas do servidor de dados históricos localizado na rede
ICS;



Tentativas de acesso a partir da rede DMZ com destino à rede ICS são,
por padrão, bloqueadas existindo a possibilidade de liberação caso
necessárias. Para realizar a liberação, é necessário que o responsável
pela segurança física da rede ICS ative o dispositivo de segurança física
que interliga o firewall da rede DMZ com o switch da rede ICS. Este
dispositivo é habilitado manualmente e permite uma conexão de trinta,
quarenta e cinco ou sessenta minutos, desde que esta seja originada pelo
servidor de terminal localizado na rede DMZ com destino ao servidor de
terminal localizado na rede ICS. O servidor de terminal da rede ICS
precisa autenticar o usuário e senha antes de liberar o acesso ao recurso.
Caso a conexão encerre ou o tempo pré-definido expire, é necessário que
o responsável pela segurança física novamente habilite a conexão para
que o acesso remoto seja liberado;
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Figura 5. Fluxograma de Interligação entre as Redes

Fonte: Elaborado pelo autor
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Acesso aos demais recursos localizados na rede ICS são liberados
quando a solicitação é originada pelo servidor de terminal da própria rede
ICS. Todas as solicitações devem ser destinadas aos recursos pela porta
de conexão de área de trabalho remota e utilizando usuário e senha
válidos;



Dados podem ser replicados a partir do servidor de dados históricos
localizado na rede ICS com destino ao servidor de dados históricos
localizado na rede DMZ. Esta conexão é estabelecida por meio do
gateway seguro unidirecional existente entre a rede DMZ e a rede ICS.
Este dispositivo garante que o tráfego de dados entre as redes sempre
aconteça a partir da rede ICS com destino à rede DMZ;



Segurança Física: o cuidado com a proteção da rede ICS não deve estar
limitado apenas à porção lógica. É importante garantir que o cabeamento
de rede, switches, armários de telecomunicação, roteadores, firewalls,
salas de equipamentos, entre outros, estejam separados da rede
corporativa e devidamente protegidos para impedir o acesso de pessoas
não autorizadas ou não qualificadas. As redes DMZ, ICS e corporativa
devem

permanecer fisicamente

separadas uma

das outras.

O

cabeamento das três redes deve percorrer caminhos separados e
nenhuma interligação direta entre switches deve existir;


Qualquer servidor, tanto da rede ICS quando da rede DMZ pode
armazenar dados no servidor de arquivos localizado na rede DMZ. Os
servidores localizados na rede DMZ realizam esta armazenagem por meio
da rede local, já os servidores localizados na rede ICS utilizam o serviço
de terminal para criar a conexão e possibilitar que os dados sejam
armazenados no servidor de arquivos na DMZ.

4.3. Modelagem utilizando RPC
Tendo como base os tópicos 4.1 e 4.2, nesta seção é apresentada a
modelagem RPC proposta para interligação segura entre as redes ICS, DMZ e
corporativa.
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A fim de facilitar o entendimento, decidiu-se dividir a modelagem completa em
porções menores, interligadas entre si, cada uma destas porções, representando um
determinado segmento de rede ou um nó importante de conexão entre os segmentos.
A Figura 6 apresenta, de forma geral, a representação em RPC da topologia
de interligação segura entre as redes, sem mostrar os detalhes de cada um dos
elementos. Na Figura 6 é possível verificar a presença de três segmentos, sendo eles,
a rede ICS, a rede DMZ e a rede corporativa. É possível ainda verificar a presença
dos pontos de conexão entre estas redes. Estes pontos são o firewall (“FW”), switches
(“SWBIS”, “SWDMZ” e “SWICS”), gateway seguro unidirecional (“GW”) e a
interligação manual segura (“SG”).
Cada um dos segmentos e pontos de conexão citados são mais bem
detalhados nas Figuras de 7 a 12.
A representação gráfica de uma rede de Petri é dada por um ativo chamado
de transição (retângulo) e outro passivo denominado lugar (elipses). Os lugares
equivalem às variáveis de estado e as transições às ações realizadas pelo sistema.
Esses dois componentes são ligados entre si por meio de arcos (setas) dirigidos,
sendo que os arcos podem ser de sentido único ou múltiplo.
A Figura 7 representa a modelagem RPC do switch instalado no segmento
da rede corporativa SWBIZ. Este switch SWBIZ é responsável por conectar os hosts
localizados na rede corporativa. O dispositivo SWBIZ está conectado ao firewall
(“FW”), responsável por proteger os segmentos da rede DMZ e ICS. Na Figura 7
podem ser encontrados duas marcas aguardando para serem transmitidas, sendo a
primeira delas direcionada ao servidor de terminal (“TS_DMZ”) localizado na rede
DMZ e a segunda com destino ao servidor de terminal (“TS_ICS”) localizado na rede
ICS.

52

Figura 6. Representação em RPC da Topologia Geral de Interligação Segura

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como pode ser visto na Figura 7, as marcas originadas no host conectado ao
lugar PC_BIZ são direcionadas para o lugar FW_S_BIZ que está conectado
fisicamente ao firewall (“FW”) que protege as redes. Este dispositivo não implementa
nenhuma política de segurança. Na modelagem RPC, PLx (onde x representa um
número inteiro) são lugares da RPC necessários para realizar a conexão entre as
transições ROUTE, que simula o mecanismo de encaminhamento de pacotes de um
switch e, a PFx (onde x representa um número inteiro), que representa a conexão da
porta física do switch. Nas transições são configuradas regras de encaminhamento,
liberação ou bloqueio, estas são responsáveis por garantir o fluxo correto de pacotes
entre as redes.
A Figura 8 representa a modelagem RPC do switch (“SWDMZ”) instalado no
segmento da rede DMZ. Este dispositivo está conectado ao firewall (“FW”),
responsável por proteger e interligar os segmentos da rede DMZ e ICS, e ao gateway
seguro unidirecional (“GW”), responsável por garantir que apenas tráfego flua da rede
ICS para rede DMZ. Na Figura 8 podem ser encontradas três marcas aguardando
para serem transmitidas, sendo a primeira delas direcionada ao servidor de arquivos
(“FS_DMZ”) localizado na rede DMZ, a segunda com destino ao servidor de dados
históricos (“HD_DMZ”) localizado na rede DMZ e a terceira, com destino ao servidor
de terminal (“TS_DMZ”) localizado na rede ICS. Como pode ser visto na Figura 8, os
dados originados no host conectado ao lugar TS_DMZ podem ser direcionados para
os seguintes lugares:


FS_DMZ, que está conectado ao servidor de arquivos;



HD_DMZ, que está conectado ao servidor de dados históricos, e por fim,



FW_E/S_DMZ, que está conectado ao firewall (“FW”) de proteção das
redes.

O lugar FW_E/S_DMZ é responsável por estabelecer a conexão de entrada e
saída para o firewall (“FW”) que protege as redes ICS e DMZ. O dispositivo SWDMZ
não implementa nenhuma política de segurança.
O lugar GWDMZ é responsável por conectar a rede DMZ à rede ICS para
sincronização dos servidores de dados históricos.
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Figura 7. Modelagem RPC do Switch SWBIZ do Segmento da Rede Corporativa

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 9 representa a modelagem RPC do switch (“SWDMZ”) instalado no
segmento da rede ICS. Este dispositivo está conectado à interligação manual segura
(“SG”), que por sua vez está conectada ao firewall (“FW”), responsável por proteger
os segmentos da rede. Para que as conexões vindas do firewall (“FW”) com destino à
rede ICS sejam estabelecidas, é necessário que o dispositivo de interligação manual
segura (“SG”) esteja ativado. Na Figura 9 podem ser encontradas três marcas
aguardando para serem transmitidas. As duas primeiras têm como origem o servidor
de terminal (“TS_ICS”) da rede ICS, sendo uma delas direcionada ao servidor de
aplicação (“AP_ICS”) localizado na rede ICS, e a outra com destino ao servidor de
dados históricos (“HD_ICS”) localizado na rede ICS. A última marca contida na rede
ICS tem como origem o servidor de dados históricos (“HD_ICS”) da rede ICS com
destino ao servidor de dados históricos (“HD_DMZ”) da rede DMZ. Como pode ser
visto na Figura 9, os dados originados no host conectado ao lugar TS_ICS podem ser
direcionados para o lugar AP_ICS, que está conectado ao servidor de aplicação e
também ao lugar HD_ICS, que está conectado ao servidor de dados históricos. Por
fim, os dados originados pelo host conectado ao lugar HD_ICS são direcionados ao
lugar GWICS responsável por conectar a rede ICS à rede DMZ. O lugar SG_S_ICS
está conectado ao dispositivo de interligação segura. O dispositivo SWICS não
implementa nenhuma política de segurança.
A Figura 10 representa a modelagem RPC do firewall (“FW”) utilizado para
conectar os segmentos de rede ICS, DMZ e corporativa. O firewall possui uma política
de controle de acesso implementada, com a função de permitir ou negar acesso aos
recursos pretendidos. O lugar SW_S_BIZ é conectado ao switch (“SWBIS”) instalado
no segmento de rede corporativa. O lugar FW_E/S_DMZ é conectado ao switch
(“SWDMZ”) do segmento de rede DMZ, esta porta pode tanto direcionar conexões
originadas pela rede corporativa com destino à rede DMZ, quanto conexões
originadas pela rede DMZ com destino à rede ICS. Por fim, o lugar FW_S_ICS está
conectado ao dispositivo de interligação manual segura (“SG”), que por sua vez está
conectado ao switch (“SWICS”) da rede ICS. Todas as conexões que não estão
previstas pelas regras do firewall para serem permitidas são automaticamente
direcionadas para a regra de bloqueio que elimina o pacote de dados.
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Figura 8. Modelagem RPC do Switch SWDMZ do Segmento da Rede DMZ

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 9. Modelagem RPC do Switch SWICS do Segmento da Rede ICS

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 10. Modelagem RPC do Firewall de Interligação entre as Redes

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 11 representa a modelagem RPC do gateway seguro unidirecional
(“GW”) utilizado para conectar o segmento de rede ICS à DMZ.
O gateway seguro unidirecional possui dois lugares:


GWICS, que está conectado ao switch (“SWICS”) do segmento de rede
ICS;



GWDMZ, que está conectado ao switch (“SWDMZ”) do segmento de rede
DMZ.

No gateway seguro unidirecional está implantada uma política de segurança
que permite que apenas conexões originadas na rede ICS sejam encaminhadas para
a rede DMZ. Nenhuma conexão originada na rede DMZ, com destino à rede ICS
consegue ser estabelecida.
A Figura 12 representa a modelagem RPC do dispositivo de interligação
manual segura instalado entre o switch (“SWICS”) do segmento de rede ICS e o
firewall (“FW”) de conexão entre os segmentos de rede. Uma política de segurança é
implementada na interligação manual segura, permitindo que conexões provindas do
firewall (“FW”) com destino ao segmento de rede ICS sejam estabelecidas apenas se
a chave manual do dispositivo (“SG”) estiver acionada. Caso esta chave estiver
desligada, a conexão não pode ser estabelecida, impedindo o trafego de dados entre
os segmentos de rede. A interligação manual segura possui um lugar SG_S_ICS que
é conectado ao switch (“SWICS”) do segmento de rede ICS e outro lugar FW_S_ICS
que está conectado ao firewall (“FW”) que protege os segmentos de rede. Ao centro
pode ser observado o dispositivo de interligação, que permite o fluxo de dados, caso
a chave física estiver acionada.
Cada um dos segmentos e pontos de conexão apresentados nas Figuras 7 a
12, ao serem conectados, geram a modelagem apresentada na Figura 6, que é a
proposta de interligação segura deste trabalho.
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Figura 11. Modelagem RPC do Gateway Seguro Unidirecional

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 12. Modelagem RPC do Dispositivo de Interligação Manual Segura

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4. Conclusão do Capítulo
Este capítulo apresentou o levantamento de requisitos, as políticas de controle
de acesso e a modelagem RPC da proposta para interligação entre as redes ICS e
corporativa.
Na seção 4.1 foram apresentados os elementos para a criação do ambiente
de interligação proposto. A Figura 5 apresenta um fluxograma que simplifica o
entendimento das regras de conexão entre as redes envolvidas. De todos os itens que
compõe este levantamento de requisitos, os mais importantes são listados a seguir:


Rede DMZ, corporativa e ICS;



Firewall;



Interligação manual Segura;



Gateway Seguro Unidirecional;



Switch Gerenciável;



Servidor de Terminal;



Política de Controle de Acesso.

A seção 4.2 apresenta a política de controle de acesso, destacando-se os
principais pontos:


Utilização de usuários e senhas para obtenção de acesso;



Dispositivos de rede corporativa não devem acessar recursos na rede
ICS;



Acessos à rede ICS são liberados apenas por meio do servidor de
terminal, e para este ter acesso aos recursos, o dispositivo de interligação
manual segura deve estar ativado;



Replicação de dados históricos ocorre, partindo da rede ICS com destino
a rede DMZ, tendo como rota o gateway seguro unidirecional.

Por fim, a seção 4.3 apresenta em detalhes a modelagem em RPC. Esta
modelagem foi dividida em porções menores, para facilitar a representação e a
observação do fluxo das marcas que transitam entre os diversos lugares e transições
da rede. A modelagem foi baseada na topologia de interligação segura entre redes da
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seção 4.1. A Figura 6 é a representação em RPC da topologia completa de conexão
representada na Figura 4. As Figuras 7 a 12 detalham a modelagem em RPC.
A modelagem apresentada nesta seção é utilizada no próximo capítulo para
simular o comportamento da proposta de conexão segura entre as redes ICS e
corporativa.
O próximo capítulo apresenta a validação da proposta de interligação segura
entre redes ICS e redes corporativas utilizando RPC. São realizados testes no
ambiente proposto de forma a coletar dados para realizar a análise de eficiência de
proteção da rede ICS, utilizando acesso aos recursos destas redes. Os resultados
destes acessos, sendo eles autorizados ou negados, servem como dados para as
análises e conclusões sobre a eficácia da proposta de interligação segura.
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5

VALIDAÇÃO DA PROPOSTA

Este capítulo apresenta detalhes do ambiente de realização de testes, coleta
e análise de dados para validação da proposta de interligação segura entre redes ICS
e corporativa.
A seção 5.1 apresenta a ferramenta CPN Tools, que segundo Ueda (2012),
permite modelar e principalmente analisar o espaço de estados de uma RPC. Esta
ferramenta foi escolhida para realizar a validação da proposta e todos os testes para
obtenção dos dados para análise e conclusão. Ainda na seção 5.1 encontra-se o
detalhamento do ambiente de testes. Na seção 5.2 encontram-se os testes realizados
e a coleta dos dados para análise e, por fim, na seção 5.3 encontra-se a análise dos
dados e a conclusão do capítulo.
5.1. Ferramenta CPN Tools e Ambiente de Testes
Segundo Jensen; Christensen; Weells (2007) apud UEDA (2012) CPN Tools
é uma ferramenta (ou melhor dizendo, um pacote de ferramentas) para edição,
simulação e análise cronometrada e não cronometrada para RPCs. A ferramenta
possui checagem automática de sintaxe alertando se os parâmetros e códigos
corretos estão sendo utilizados na criação da rede. A CPN Tools foi desenvolvida
inicialmente pelo grupo CPN da universidade de Aarthus entre os anos 2000 e 2010.
Seus principais desenvolvedores foram Kurt Jensen, Søren Christensen, Lars M.
Kristensen, e Michael Westergaard, sendo que a partir de 2010 a ferramenta foi
oficialmente transferida para o grupo AIS na Universidade de Tecnologia Eindhoven
na Holanda.
Esta ferramenta fornece condições para modelar sistemas, considerando
vários tipos de processos envolvidos. A CPN Tools foi adotada na modelagem deste
trabalho para realizar os testes e a análise da topologia de conexão segura entre as
redes ICS e corporativa.
A versão utilizada neste trabalho é a 4.0.1 de fevereiro de 2015. Esta
ferramenta está instalada em um ultrabook Lenovo modelo T450, core i5-4300U CPU
1.90GHz, 4GB RAM, 500GB HD, Windows 7 Enterprise.
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A ferramenta CPN Tools possui opções para criação, edição e análise da RPC, sendo
que as declarações de variáveis, cores, constantes e funções são feitas utilizando a
linguagem meta-language (ML).
Para tornar possível a validação da proposta, este trabalho apresenta um
cenário de interligação segura entre redes ICS e redes corporativas, modelado na
ferramenta CPN Tools. Neste cenário, múltiplos testes são executados e os resultados
coletados para análise.
Na Tabela 1, encontram-se as regras de conexão para fluxo de dados entre
os três segmentos de rede do modelo proposto.
Tabela 1. Regras de Conexão

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 1 foi criada baseando-se na seção 4.2, levando em consideração
as necessidades de acesso para usuários de uma rede corporativa visualizarem
dados ou recursos de uma rede ICS, tendo como premissa, a segurança do ambiente
ICS.
Na Tabela 1, na coluna Host de Origem estão listados os nomes dos
dispositivos onde são originadas as solicitações de acesso; na coluna Host de
Destino estão os nomes dos dispositivos que se pretende acessar; a coluna Porta de
Destino apresenta o número da porta que se pretende conectar no dispositivo de
destino; a coluna Rota de Conexão apresenta os nós de conexão que a solicitação
de acesso vai percorrer; a coluna Chave Manual apresenta os possíveis estados do
dispositivo de interligação manual. Os estados possíveis são “ligada”, “desligada” ou
não aplicável (N/A), ligada significa que o dispositivo está ativo, desligada significa
que o dispositivo não está ativo e, por fim, N/A significa que nesta rota o nó de conexão
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interligação manual segura não está presente; por fim, a coluna Status apresenta a
informação sobre o comportamento esperado como resultado da tentativa de acesso,
podendo ser estes resultados: Permitido, caso a política permita o acesso ou
Negado, caso a política negue o acesso.
5.2. Testes e coleta de dados
Segundo Hadjidj; Boucheneb (2011) apud UEDA (2012), em uma RPC, o
espaço de estados é representado por um grafo de alcançabilidade que descreve o
comportamento dinâmico da rede. Segundo UEAD (2012), nas interpretações feitas
sobre o espaço de estados, especialmente na sua representação por um grafo de
ocorrência, são levadas em conta informações dos nós e também dos arcos deste
grafo. Em cada um dos nós, aparecem as marcações de todos os lugares da rede,
enquanto nos arcos, a indicação de movimento das marcas de um estado para outro.
Lançando-se mão da análise de alcançabilidade é possível indicar a
ocorrência, ou não, de determinada marcação de lugares que podem ser atingidos
pelo disparo de um número determinado de transições, a partir de um estado inicial
da rede.
Com a ferramenta CPN Tools, é possível realizar consultas para verificar se
estados específicos, que não deveriam ser alcançados, podem ocorrer, mostrando
que existe uma falha de segurança. Na mesma linha de raciocínio, é possível realizar
consultas para verificar o sucesso, na tentativa de alcance a um determinado estado,
que realmente deve ser acessado.
Por meio da análise de alcançabilidade oferecida pela ferramenta CPN Tools,
pode-se assim, validar o cenário de interligação segura entre a rede ICS e corporativa,
por meio dos seguintes testes:


Obtenção de acesso a estados permitidos, listados na Tabela 2 nas linhas
da coluna Resultado Esperado que possuem o status Permitido ou



Proibição de acesso a estados negados por política, listados na Tabela 2
nas linhas da coluna Resultado Esperado que possuem o status
Negado.
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A partir da execução dos testes de acesso aos estados, é possível coletar
dados suficientes para analisar se a proposta de interligação segura é eficaz. Estes
dados são coletados na seção 5.2 e apresentados e analisados na seção 5.3.
A Tabela 2 apresenta a lista de testes a serem executados na Ferramenta
CPN Tools. As cinco primeiras colunas desta tabela possuem a mesma informação
das cinco primeiras da Tabela 1, a diferença está na sexta coluna, Resultado
Esperado, onde são apresentados os status que se espera obter no momento da
execução dos testes. Tendo como exemplo a linha um da Tabela 2, espera-se que o
resultado da tentativa de acesso, tendo como origem o host HD_ICS, como destino o
host HD_DMZ na porta 1433, utilizando como rota de conexão o Gateway
Unidirecional, seja permitido.
Tabela 2. Relação de Testes de Simulação em RPCs

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 3 apresenta a descrição de cada um dos hosts utilizados na Tabela
1 e 2, e sua respectiva localização.
Tabela 3. Descrição de Hosts

Fonte: Elaborado pelo autor
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Cada uma das linhas da Tabela 2 refere-se a uma consulta de espaço de
estados que será realizada dentro da CPN Tools. Uma vez executada cada consulta,
registra-se o respectivo resultado, compara-se cada resultado obtido com o respectivo
resultado esperado (Permitido ou Negado) da Tabela 2 e armazena-se este dado para
análise e conclusões (ver seção 5.3).
Segundo Ueda (2012), o problema de explosão do espaço de estados em uma
RPC pode tornar a análise de alcançabilidade inviável, isso porque o número de nós
na rede se torna exponencialmente grande, fazendo com que o tempo para executar
o espaço de estados tenda ao infinito.
Este problema de explosão exponencial do número de nós ocorreu no
momento de execução das simulações do modelo adotado neste trabalho.
A ferramenta CPN Tools permite a configuração do tempo de execução do
espaço de estados. No Gráfico 1 são apresentas as três primeiras tentativas de
execução do espaço de estados do modelo proposto. Como pode ser observado, na
primeira tentativa a ferramenta executou a simulação por cinco minutos e não
conseguiu obter o status Full, que determina que a geração foi completa. Na segunda
execução o tempo da ferramenta foi elevado para doze horas e mesmo assim não foi
possível completar a simulação e obter o status Full, por fim, foi elevado mais uma
vez o tempo de execução da ferramenta para vinte e quatro horas e executada a
simulação, este último tempo também não foi suficiente para retornar o status Full. O
número de nós e arcos, como pode ser verificado no mesmo gráfico, cresce a cada
vez em que o tempo é elevado. Isso deve acontecer até que o status da execução
seja Full, o que indicaria que o limite de nós que compõem o grafo direcionado
resultante da execução do espaço de estados teria sido alcançado.
Uma vez que a execução do espaço de estados não está sendo realizada de
forma completa, não é possível executar as validações no ambiente, visto que para
executar as consultas em busca de respostas sobre a validação da proposta, uma
premissa é que o espaço de estados seja completamente executado e retorne com o
status Full.
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Gráfico 1. Espaço de Estados Modelo Completo
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A fim de resolver este problema, foi necessário dividir a execução do espaço
de estados em três partes. Isso minimizou o número de nós e arcos existentes na
simulação, tornando possível a geração completa do espaço de estados para cada
um dos segmentos da rede.
A divisão do modelo gerou três segmentos a serem analisados
separadamente:


Segmento A: criação de marcas permitidas e negadas, a partir do
segmento de rede corporativa, para cada um dos destinos existentes da
rede. Todas as marcas existentes no segmento de rede ICS e DMZ foram
removidas para limitar o número de nós e consequentemente o tempo de
execução do espaço de estados;
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Segmento B: criação de marcas permitidas e negadas, a partir do
segmento de rede DMZ, para cada um dos destinos existentes da rede.
Todas as marcas existentes no segmento de rede ICS e corporativa foram
removidas para limitar o número de nós e consequentemente o tempo de
execução do espaço de estados;



Segmento C: criação de marcas permitidas e negadas, a partir do
segmento de rede ICS, para cada um dos destinos existentes da rede.
Todas as marcas existentes no segmento de rede corporativa e DMZ
foram removidas para limitar o número de nós e consequentemente o
tempo de execução do espaço de estados.

Durante a execução dos testes, marcas com destinos permitidos e negados
foram inseridas na RPC e as consultas foram capazes de indicar se estas marcas
acessaram ou não lugares permitidos e negados da rede.
Como pode ser observado no Gráfico 2, as novas simulações foram
executadas com sucesso e retornaram o status Full, com um número muito reduzido
em termos de nós e arcos, e em especial, em relação ao tempo de execução quando
comparado às simulações com o modelo de rede completo apresentado no Gráfico
1, tornando assim possível a validação através das consultas em linguagem ML.
A fim de apresentar os resultados das verificações de cada uma das
validações, foram criadas consultas em cada um dos possíveis lugares da RPC. Cada
um dos lugares representam um recurso de destino ou de origem. A seguir são
detalhadas cada uma das consultas utilizadas:


Mark.Geral'HD_ICS: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de dados históricos localizado no segmento ICS;



Mark.Geral'AP_ICS: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de aplicação localizado no segmento ICS;



Mark.Geral'TS_ICS: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de terminal localizado no segmento ICS;



Mark.Geral'TS_ICS: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de terminal localizado no segmento ICS;
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Gráfico 2. Espaço de Estados Modelo Segmentado
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Mark.Geral'CHAVE: revela a posição da chave de interligação manual
entre a rede ICS e o firewall;



Mark.Geral'BLOQUEADO: revela se alguma marca foi direcionada para o
lugar bloqueado da RPC por não satisfazer as condições da política de
controle de acesso;



Mark.Geral'PC_BIZ: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o computador localizado no segmento de rede corporativa;



Mark.Geral'TS_DMZ: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de terminal localizado no segmento DMZ;



Mark.Geral'FS_DMZ: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de arquivos localizado no segmento DMZ;
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Mark.Geral'HD_DMZ: revela se alguma marca alcançou o lugar que
representa o servidor de dados históricos localizado no segmento DMZ;



Mark.Geral'FW_S_ICS: revela se alguma marca ficou bloqueada pela
chave de interligação manual que conecta o segmento ICS ao firewall. Se
a chave estiver na posição desligada, as marcas devem permanecer
paradas neste lugar da rede;



NodesInPath: revela todos os nós percorridos pelas marcas durante a
geração do espaço de estados da RPC.

A seguir, na seção 5.3, é apresentada a análise dos dados coletados e a
conclusão se o modelo proposto para separação entre as redes ICS, DMZ e
corporativa é ou não seguro.
5.3. Analise dos dados
As seções 5.3.1 a 5.3.3 apresentam os testes executados a fim de validar a
proposta deste trabalho. Em cada uma das seções são apresentados os principais
dados do relatório de espaço de estados, o resultado das consultas realizadas e, por
fim, a tabela de resultado parcial da validação. Para cada uma das seções o espaço
de estados foi executado duas vezes. Na primeira vez, a chave manual segura de
interligação entre a rede ICS e o firewall permaneceu na posição ligada. Na segunda
vez, a chave manual segura de interligação entre a rede ICS e o firewall permaneceu
na posição desligada. Estas duas simulações foram necessárias para validar o
comportamento da rede nos dois casos, onde a chave pode estar ligada, permitindo
fluxo de dados, e onde a chave está desligada, bloqueando completamente o fluxo de
dados.
5.3.1. Análise com origem na rede DMZ
Esta seção apresenta os dados do relatório de geração de espaço de estados
e os resultados das consultas para as marcas originadas no segmento de rede DMZ
com destino a todos os lugares pretendidos da RPC. Os dados dos relatórios
compreendem as simulações executadas com a chave manual segura ligada e
desligada, sendo os resultados apresentados por meio de representação gráfica. O
gráfico é composto por dois grupos de informação para representar os dois possíveis
estados da chave de interligação, sendo as entradas de dados para ambos os casos:
número de nós, número de arcos, tempo total de execução em segundos e, por fim, o
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status mostrando se a execução da simulação do espaço de estados foi completa ou
parcial.
A geração do espaço de estados é necessária para possibilitar as consultas
criadas na ferramenta. Ao final da geração do espaço de estados é possível ainda ter
acesso ao grafo direcionado resultante do espaço de estados da simulação. Este grafo
é composto por nós, que são os possíveis lugares da rede em tempo de execução, e
arcos, que são as possíveis transições interligando cada um dos nós. Para que as
consultas retornem os resultados corretos, é imprescindível que a geração de espaço
de estados seja completa, caso contrário a análise torna-se inconsistente.
O Gráfico 3 apresenta os dados referentes à análise do espaço de estados
com marcas originadas a partir da rede DMZ. As consultas realizadas na ferramenta
sempre fixam um segmento único de origem, destinando as marcas aos demais
lugares pretendidos da RPC. Caso uma marca atinja um dos lugares de destino, o
retorno desta consulta é apresentado entre colchetes “[ ]”. Quando os colchetes
retornam vazio, é porque nenhuma marca atingiu o lugar remoto na rede, caso a
marca tenha atingido o local remoto, dentro dos colchetes será apresentado o nome
da marca que chegou ao destino. A Figura 14 apresenta o resultado das consultas
realizadas com a chave de interligação manual segura ligada e a Figura 15 apresenta
o resultado das consultas realizadas com a chave de interligação manual segura
desligada. As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados obtidos pelas consultas, sendo
a Tabela 4 o resultado das consultas com a chave de interligação manual segura
ligada e a Tabela 5 o resultado com a chave de interligação manual segura desligada.
De acordo com o Gráfico 3, o espaço de estados executado com a chave
manual ligada resultou no total de 3.456 nós no grafo direcionado, 15.120 arcos de
interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi de três
segundos, sendo que neste tempo foi possível gerar o espaço de estados completo.
Ainda no Gráfico 3 é possível verificar que o espaço de estados executado com a
chave manual desligada resultou no total de 2.592 nós no grafo direcionado, 11.232
arcos de interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi de dois
segundos e neste tempo foi possível gerar o espaço de estados completo. O motivo
dos resultados apresentados com a chave manual desligada ser menor é devido ao
fato de menos marcas percorrerem os caminhos possíveis e atingirem lugares
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remotos na rede, uma vez que parte das tentativas de acesso são bloqueadas pela
chave manual segura em posição desligada.
Gráfico 3. Análise de Espaço de Estados DMZ
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Fonte: Elaborado pelo autor

É possível verificar nas Figuras 14 e 15, que o retorno da consulta
NodesInPath apresentou valores diferentes dependendo da posição em que a chave
de interligação manual se encontrava. Quando a chave estava na posição ligada, o
número de nós resultantes desta consulta foi maior em comparação ao resultado
obtido quando a chave estava na posição desligada. A motivo desta diferença é que
o número de nós resultantes é diretamente ligado ao número de lugares que as
marcas percorrem. A chave estando na posição desligada faz com que as marcas não
consigam percorrer o mesmo número de lugares que são percorridos com a chave na
posição ligada, fazendo com que as marcas fiquem barradas antes de percorrer o
caminho completo.
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Figura 14. Consultas originadas na rede DMZ com chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 15. Consultas originadas na rede DMZ com chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 4. Resultado com origem na rede DMZ e chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 5. Resultado com origem na rede DMZ e chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.2. Análise com origem na rede corporativa
Esta seção apresenta os dados do relatório de geração de espaço de estados
e os resultados das consultas para as marcas originadas no segmento de rede
corporativa com destino a todos os lugares pretendidos da RPC.
De acordo com o Gráfico 4, o espaço de estados executado com a chave
manual ligada resultou no total de 31.250 nós no grafo direcionado, 153.125 arcos de
interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi de duzentos e
quatro segundos e neste tempo foi possível gerar o espaço de estados completo.
Ainda no Gráfico 4 é possível verificar que o espaço de estados executado com a
chave manual desligada resultou no total de 31.250 nós no grafo direcionado, 153.125
arcos de interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi de
duzentos e quarenta e sete segundos e neste tempo foi possível gerar o espaço de
estados completo. Nota-se que para estas duas simulações, o retorno do número de
nós e arcos permaneceram os mesmos, isso porque o caminho onde se encontra a
chave manual não foi utilizado, não alterando assim o comportamento da rede. A
diferença no tempo de execução entre as simulações não é relevante para a análise.
A Figura 16 apresenta o resultado das consultas realizadas com a chave de
interligação segura ligada e a Figura 17 apresenta o resultado das consultas
realizadas com a chave de interligação segura desligada. As Tabelas 6 e 7
apresentam os resultados obtidos pelas consultas, sendo a Tabela 6 o resultado das
consultas com a chave de interligação manual segura ligada e a Tabela 7 o resultado
com a chave de interligação manual segura desligada.
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Gráfico 4. Análise de Espaço de Estados BIZ
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Fonte: Elaborado pelo autor
Ao observar as Figuras 16 e 17, é possível verificar que o resultado da
consulta NodesInPath é exatamente igual para as simulações com a chave manual
na posição ligada ou desligada. Este comportamento já era esperado tendo em vista
que no caminho entre o lugar de origem e os lugares pretendidos, não foi detectada a
presença da chave de interligação manual, sendo assim, o status em que a chave se
encontrava não interfere no resultado da simulação.
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Figura 16. Consultas originadas na rede corporativa com chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 17. Consultas originadas na rede corporativa com chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 6. Resultado com origem na rede corporativa e chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 7. Resultado com origem na rede corporativa e chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3.3. Análise com origem na rede ICS
Esta seção apresenta os dados do relatório de geração de espaço de estados
e os resultados das consultas para as marcas originadas nos lugares da rede ICS com
destino a todos os lugares pretendidos da RPC.
De acordo com o Gráfico 5, o espaço de estados executado com a chave
manual ligada resultou no total de 7.776 nós no grafo direcionado, 38.880 arcos de
interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi de quinze
segundos e neste tempo foi possível gerar o espaço de estados completo. Ainda no
Gráfico 5 é possível verificar que o espaço de estados executado com a chave de
interligação manual desligada resultou no total de 7.776 nós no grafo direcionado,
38.880 arcos de interligação, o tempo máximo para geração do espaço de estados foi
de quinze segundos e neste tempo foi possível gerar o espaço de estados completo.
Nota-se que para estas duas simulações, o retorno do número de nós e arcos
permaneceram os mesmos, isso porque o caminho onde se encontra a chave manual
não foi utilizado, não alterando assim o comportamento da rede.
A Figura 18 apresenta o resultado das consultas realizadas com a chave de
interligação segura ligada e a Figura 19 apresenta o resultado das consultas
realizadas com a chave de interligação segura desligada. As Tabelas 8 e 9
apresentam os resultados obtidos pelas consultas, sendo a Tabela 8 o resultado das
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consultas com a chave de interligação manual segura ligada e a Tabela 9 o resultado
com a chave de interligação manual segura desligada.
Gráfico 5. Análise de Espaço de Estados ICS
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Similarmente ao que ocorreu na simulação com origem na rede DMZ, ao
observar as Figuras 18 e 19, é possível verificar que o resultado da consulta
NodesInPath é exatamente igual para as simulações com a chave manual na posição
ligada ou desligada. Este comportamento já era esperado tendo em vista que no
caminho entre o lugar de origem e os lugares pretendidos, não foi detectada a
presença da chave de interligação manual, sendo assim o status em que a chave se
encontrava não interfere no resultado da simulação.
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Figura 18. Consultas originadas na rede ICS com chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 19. Consultas originadas na rede ICS com chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 8. Resultado com origem na rede ICS e chave ligada

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 9. Resultado com origem na rede ICS e chave desligada

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4. Conclusão do Capítulo
Este capítulo apresentou detalhes do ambiente de realização de testes, coleta
e análise de dados para validação da proposta de interligação segura entre redes ICS
e corporativa.
Na seção 5.1 foi apresentada a ferramenta CPN Tools, utilizada para validação
do modelo de interligação segura entre a rede corporativa e a rede ICS. Esta
ferramenta serve para edição, simulação, análise cronometrada e não cronometrada
para RPCs. Nesta seção ainda foram apresentadas as regras de conexão para fluxo
de dados entre os três segmentos de redes do modelo posto.
Na seção 5.2, durante os testes, foi verificado que a execução do espaço de
estados estava sempre retornando com o status Partial, o que inviabiliza as consultas
nos espaços de estados. Na primeira execução com o tempo de cinco minutos, o
relatório retornou 24.775 nós e 104.586 arcos. Na segunda execução o tempo foi
aumentado para doze horas, retornando 138.085 nós e 694.715 arcos. Por fim, foi
realizada uma última tentativa elevando o número de horas para vinte e quatro,
resultando em 149.234 e 761.532 arcos, sendo que nesta última o status permaneceu
Partial, impedindo a realização das consultas no espaço de estados. A fim de
solucionar este problema, foi necessário simplificar a execução da simulação dividindo
a rede em três segmentos. Esta abordagem permitiu que a simulação ocorresse de
forma mais rápida e retornando um número muito reduzido de nós e arcos.
A seção 5.3 apresentou os resultados das simulações para cada um dos
segmentos. A primeira simulação, partindo do segmento de rede DMZ com destino
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aos lugares remotos pretendidos resultou, com a chave de interligação ligada, em
3.456 nós e 15.120 arcos. Por sua vez, o resultado para a simulação com a chave na
posição desligada retornou o número de 2.592 nós e 11.232 arcos conforme
apresentado no Gráfico 3. Este comportamento era esperado, uma vez que ao
desligar a chave de interligação, o número de lugares percorridos pelas marcas
diminui, pois, as marcas ficam barradas no lugar referente a chave.
Para as simulações executadas tendo como origem a rede corporativa e a rede
ICS, não houve alteração do número de nós e de arcos, como pode ser verificado nos
Gráficos 4 e 5, dependendo da posição em que a chave manual se encontrava. Este
comportamento também era esperado, uma vez que os testes realizados a partir dos
segmentos de rede corporativa e rede ICS, não tinham em sua rota, a presença da
chave de interligação manual.
A simulação executada tendo como origem o segmento de rede corporativa
resultou em 31.250 nós e 153.125 arcos. Este número é muito superior aos retornos
das demais simulações, pois no segmento de rede corporativa foi criado um número
maior de marcas na origem, buscando os destinos pretendidos. Este número de
marcas elevado, resultou em maior número de nós e arcos.
Para a simulação executada tendo como origem o segmento de rede ICL, o
resultado foi de 7.776 nós e 38.880 arcos.
Analisando as Tabelas 4 a 9, é possível verificar que todos os resultados às
consultas realizadas no espaço de estados validaram a proposta deste trabalho.

No próximo capítulo são apresentadas informações relativas a limitação de
escopo desta proposta, a conclusão deste trabalho, a importância de utilizar RPC para
validação da proposta, as contribuições deste trabalho e, por fim, propostas para
trabalhos futuros.
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6

CONCLUSÃO DO TRABALHO

Visto que a automação de processos na indústria e a disponibilidade das
informações em tempo real para os usuários da rede corporativa se tornou uma
necessidade, o objetivo deste trabalho foi criar a modelagem e validação de uma
proposta de interligação segura em redes ICS e redes corporativas, a fim de prover
as informações para os tomadores de decisão, e ao mesmo tempo, oferecer um
ambiente de interligação segura entre as redes. O objetivo ainda propunha que a
validação ocorresse utilizando redes de Petri Coloridas.
É importante ter em vista que rede ICS é o conjunto de dispositivos
interconectados em uma planta fabril ou de prestação de serviços críticos. Cada um
destes dispositivos é capaz de oferecer benefícios àqueles que o utilizam, mas ao
mesmo tempo, se não protegidos de forma apropriada, podem trazer riscos ao
ambiente de rede como um todo, em especial a vidas humanas. É importante saber
diferenciar sistemas SCADA, ICS e a rede ICS, sendo este último, o objeto deste
trabalho. Redes ICS é o ambiente que interconecta os sistemas ICS, que por sua vez
provê as informações a serem visualizadas e tratadas nos sistemas SCADA.
Os principais pontos a serem considerados quando o objetivo é proteger as
redes ICS incluem, mas não estão limitados a:


Redes corporativas e redes ICS devem estar física e logicamente
separadas;



Os sistemas presentes na rede ICS devem ser atualizados sempre que
possível;



Faz-se necessária a utilização de dispositivos como Firewall, chave de
interligação manual segura e gateway seguro unidirecional entre a rede
DMZ e ICS;



Não deve haver conexão direta entre dispositivos da rede corporativa e
da rede ICS;



O acesso à rede ICS deve se dar por meio de terminais, a fim de minimizar
a quantidade de dispositivos expostos na rede ICS quando do acesso por
meio de redes menos confiáveis. Esta abordagem também permite reduzir
a complexidade das regras de proteção implantadas;

Rede de Petri é uma ferramenta matemática e gráfica para modelar, analisar e
projetar sistemas e processos paralelos, concorrentes, assíncronos e não
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determinísticos especialmente aqueles caracterizados por estados discretos que são
alterados abruptamente por eventos instantâneos. As redes de Petri Coloridas têm
por objetivo reduzir o tamanho dos modelos, permitindo assim que as marcas sejam
individualizadas através de cores atribuídas a elas, assim, diferentes processos ou
recursos podem ser representados em uma mesma rede. As redes ICS são
responsáveis por controlar plantas produtivas e também serviços vitais como água,
energia elétrica, gás, petróleo entre outros. Segundo Stoian, Ignat e Ghiran (2014), as
maiores preocupações com as redes ICS envolviam a confiabilidade, disponibilidade
e velocidade; pouca ou nenhuma importância era dada às questões de segurança
nestas redes, em especial, porque estas redes não eram interligadas a outras,
oferecendo assim, menor exposição a riscos. Uma vez que se tornou necessário
interligar as redes ICS a outras redes menos seguras, observou-se vulnerabilidades
importantes, que se exploradas, poderiam trazer riscos sérios como a paralisação de
serviços, de produção e até mesmo à vida.
Muitos trabalhos científicos foram desenvolvidos com o intuito de propor
métodos de interligação segura entre redes corporativas e ICS, por usa vez, trabalhos
relacionados à validação de segurança destas propostas de interligação tiveram
menor atenção.
Este trabalho não se limitou a propor apenas uma abordagem de interligação
segura, mas também em oferecer um método de validação que garantisse a eficácia
da proposta. Foi apresentada a comparação deste trabalho proposto com os principais
trabalhos relacionados. Os itens levados em consideração para a comparação
incluíram, mas não se limitaram a itens como: DMZ, serviço de terminal, segurança
física dos ambientes, política de controle de acesso, utilização de firewall, gateway
unidirecional seguro, chave de interligação manual segura, autenticação e controle de
acesso, e mecanismos de validação.
A proposta deste trabalho incluiu pontos importantes como o uso de firewall,
DMZ, segurança física, entre outros, mas também apresentou melhorias aos
tradicionais modelos. Os itens listados como melhoria às abordagens já propostas no
passado incluem o uso de serviço de terminal para acesso remoto aos dispositivos, a
chave de interligação manual segura, e por fim, o uso de gateway unidirecional seguro
entre a rede ICS e DMZ.
A fim de aumentar a segurança da interligação entre as redes corporativas e as
redes ICS, uma rede DMZ serviu de ponto de conexão entre as redes corporativa e
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ICS. Todas as tentativas de acesso originadas na rede corporativa deveriam sempre
ser direcionadas ao servidor de terminal presente na rede DMZ, nenhum acesso
originado na rede corporativa poderia atingir a rede ICS. Somente solicitações
originadas no serviço de terminal presente na rede DMZ poderia atingir a rede ICS,
sendo que o único nó liberado para acesso nesta rede era o serviço de terminal. Os
dispositivos localizados na rede ICS não possuíam acesso à rede corporativa.
Somente o dispositivo responsável pelos dados históricos da rede ICS poderia se
comunicar com a rede DMZ, tendo como destino o servidor de dados históricos. Este
acesso se dava exclusivamente por meio do gateway unidirecional seguro, que
garantia que o fluxo de dados fosse sempre direcionado da rede ICS para a rede DMZ,
não permitindo retorno. O fluxo de dados da rede DMZ com destino a rede ICS estava
sujeito a dois mecanismos de controles, sendo o primeiro o firewall e o segundo a
chave de interligação manual segura. Se um destes dispositivos não permitisse o
acesso, este não seria realizado, impossibilitando a conexão. A modelagem para
validação da proposta foi criada em RPC o que proporcionou o ambiente de simulação
e geração de dados para análise da eficácia da proposta de interligação segura.
A ferramenta CPN Tools foi escolhida para auxiliar na validação da proposta
deste trabalho. Esta ferramenta forneceu condições para modelar o cenário de
interligação segura entre as redes ICS, DMZ e corporativa. Neste cenário, múltiplos
testes foram executados, e os resultados coletados e arquivados para análise. As
conclusões relacionadas à eficácia da proposta se basearam nas validações
realizadas na ferramenta.
Foi utilizando a funcionalidade de análise de alcançabilidade oferecida pela
ferramenta CPN Tools que foi possível indicar a ocorrência, ou não, de determinada
marcação de lugares atingidos pelo disparo de um número determinado de transições,
disparado a partir de um estado inicial da rede.
Ao iniciar a validação, foi observado que o tempo de geração do espaço de
estados no modelo proposto estava muito grande, impossibilitando a geração
completa dos estados, prejudicando a análise. A validação do modelo em segmentos
solucionou este problema apresentado. As simulações foram realizadas sempre
definindo um segmento único de origem onde as marcas eram inseridas, tendo como
destino os pontos remotos pretendidos.
Quando da tentativa de simulação utilizando o modelo completo, três tentativas
foram realizadas. Na primeira tentativa foi utilizado o tempo padrão de execução do
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espaço de estados, sendo este de cinco minutos. Nesta simulação o número de nós
foi de 24.775, o número de arcos foi de 104.586, e não foi possível finalizar a
simulação.
Na segunda tentativa de simulação, o tempo foi aumentado para doze horas,
retornando o total de 138.085 nós, 694.715 arcos e mais uma vez o tempo não foi
suficiente para finalizar a simulação.
Por último, a ferramenta foi configurada para executar a simulação em vinte e
quatro horas, retornando o total de 149.234 nós, 761.532 arcos e não sendo capaz de
finalizar a simulação, comprometendo os resultados das consultas.
Quando a execução das simulações foi realizada em segmentos separados, a
ferramenta foi capaz de retornar o status completo de simulação, proporcionando o
ambiente correto para execução das consultas aos espaços de estados.
Para o segmento de rede DMZ, a execução do espaço de estados resultou,
com a chave de interligação manual segura ligada, em 3.456 nós, 15.120 arcos, num
tempo total de três segundos de execução. Já para a mesma simulação, porém com
a chave de interligação manual desligada, o resultado foi de 2.592 nós, 11.232 arcos,
e um tempo total de dois segundos para execução. O número inferior de nós e arcos
com a chave de interligação manual segura desligada era realmente esperado, visto
que menos marcas podem atingir o lugar desejado quando a chave está na posição
desligada.
Para o segmento de rede corporativa e ICS, a posição da chave de interligação
manual não alterou o comportamento da rede, permanecendo o número de nós e
arcos iguais, quando a chave estava na posição ligada e desligada. Este
comportamento era realmente esperado, uma vez que a chave não está na rota entre
os lugares de origem e destino das marcas disparadas.
Para o segmento de rede corporativa, a simulação retornou 31.250 nós,
153.125 arcos e a simulação levou duzentos e quatro segundos para ser realizada.
Por fim, para o segmento de rede ICS, a simulação retornou 7.776 nós, 38.880
arcos e a simulação levou quinze segundos para ser realizada.
Para todos os espaços de estados executados, as consultas retornaram os
resultados em acordo com o comportamento esperado, mostrando-se assim que o
modelo de interligação segura proposto neste trabalho foi validado e pode ser
utilizado.
Como principais contribuições deste trabalho podem-se mencionar:
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O modelo proposto diminui o número de dispositivos expostos nas redes
DMZ e ICS por meio da utilização do serviço de terminal;



O modelo impossibilita a comunicação direta entre dispositivos da rede
corporativa e os dispositivos da rede ICS, reduzindo a exposição a riscos
provenientes desta rede menos segura;



A utilização do dispositivo de interligação manual segura aumenta a
segurança para o segmento de rede ICS, oferecendo uma camada de
segurança adicional ao firewall;



O modelo proposto pode ser facilmente adaptado, sendo possível sua
aplicação a qualquer ambiente de separação entre redes corporativas e
ICS;



O modelo proposto foi aplicado em ambiente real de separação entre rede
ICS e corporativa, em uma indústria do segmento químico-alimentício,
mostrando-se viável.



O modelo desenvolvido apresenta as melhores e mais atuais práticas em
interligação segura de redes ICS e corporativas;



Redução do número de regras de controle de acesso e complexidade de
administração do firewall que interliga as redes;



Aumento da segurança da rede ICS por meio do uso do gateway
unidirecional seguro, que garante que o fluxo de dados seja unidirecional,
partindo da rede ICS com destino à rede DMZ;



A validação da proposta de interligação entre redes corporativa e ICS.
Esta validação oferece maior segurança no momento de adotar o modelo
a ser implantado.

Ainda, como principais desvantagens ou limitações deste trabalho pode-se
mencionar:


A proposta deste trabalho foi validada por um único tipo de ferramenta de
modelagem, sem uma segunda simulação em outra ferramenta que
pudesse servir como contraprova, auxiliando nas validações e
conclusões;



A proposta não leva em consideração a utilização de mecanismos de
múltipla autenticação para aumentar a segurança;
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O número exponencial de nós e arcos gerados para a simulação do
modelo proposto, não segmentado, impossibilitou a geração do espaço
de estados da rede completa, sendo necessário criar múltiplos cenários
de validação para permitir as conclusões;



A validação do modelo proposto se limitou à simulação de uma rede ICS
utilizada em ambiente corporativo de produção de bens de consumo;



O modelo proposto considerou um número limitado de mecanismos de
proteção à segurança da informação, desprezando a utilização de
dispositivos como IDS, IPS (Intrusion Prevetion System), autenticação
através de múltiplos fatores, entre outros;



O modelo proposto não leva em consideração a criação de mecanismos
de redundância para prover alta disponibilidade das informações aos
usuários da rede DMZ e corporativa.

O objetivo deste trabalho foi cumprido, tendo em vista que o ambiente de
interligação segura se mostrou viável e capaz de oferecer segurança ao segmento de
rede ICS. Este modelo se mostrou flexível, sendo possível sua aplicação a qualquer
ambiente de separação entre redes ICS e corporativa. A utilização de redes de Petri
Coloridas se mostrou um método viável de validar a segurança do ambiente proposto,
trazendo uma real contribuição em relação aos demais trabalhos que propõem
modelos de interligação segura entre redes ICS e corporativas.

Como sugestão de trabalhos futuros relacionados ao tema proposto, pode-se
destacar:


A validação da proposta de interligação segura deste trabalho utilizando
outras ferramentas de modelagem, oferecendo assim, uma contraprova,
aumentando confiabilidade das validações e conclusões;



A adição de mecanismos de detecção, prevenção de ataques e de
proteção com uso de autenticação de múltiplos fatores, ao modelo de
interligação proposto neste trabalho, validando e apresentando se as
melhorias resultam em mudanças significativas em termos de proteção
para a rede ICS;
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A proposta de modelagem de um ambiente de interligação segura entre
redes ICS e corporativas incluindo recursos de alta disponibilidade;



A criação de um estudo de caso onde o modelo proposto neste trabalho
seja aplicado em diferentes cenários de interligação entre redes ICS e
corporativas, como produção de óleo e gás, geração de energia elétrica,
controle de malha ferroviária, tratamento de água e esgoto e controle de
tráfego aéreo, mostrando se este modelo é aderente a estes múltiplos
ambientes.
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