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RESUMO

Em virtude da dinâmica da evolução tecnológica, representada pela oferta
intensa de novos equipamentos e programas, administrar rede de computador tem
sido um desafio de grandes proporções. Fabricantes de equipamentos e
desenvolvedores de Sistema Operacionais têm disponibilizado novas características
e novos recursos em maior velocidade do que os Administradores de Rede
conseguem acompanhar. Um bom exemplo tem sido a disponibilização do tráfego
IPv6 em redes IPv4, ocasionado pelo mecanismo de tunelamento automático
Teredo. O novo protocolo IPv6 rompe com o modelo tradicional de compatibilidade
com versões anteriores e, em função da dimensão da rede, a substituição do
protocolo IPv4 em esgotamento não pode ser efetuada por meio de uma operação
sincronizada. A transição será lenta, as redes de computadores terão ambos os
protocolos coexistindo por alguns anos. A interoperabilidade das redes IPv4 e IPv6
proporcionada por mecanismos de transição, introduz novas vulnerabilidades. Essas
vulnerabilidades tornam-se susceptíveis a ataques originados da Internet, que
endereçam fraudes e exploram falhas do Internet Control Message Protocol version
6 (ICMPv6). Mecanismos como o Teredo ativado por padrão causam preocupação.
Trata-se de um protocolo de tunelamento automático, que permite construir canais
de comunicação, por meio de conectividade IPv6. Criam enlaces entre hosts da rede
pública e hosts da rede privada, mesmo que os primeiros estejam localizados atrás
de Network Address Translation (NAT). O mecanismo Teredo é habilitado sem
qualquer ação do usuário em clientes Windows Vista e Windows 7. Nem todos os
administradores de rede têm ciência do tráfego IPv6 em suas redes e, por falta de
conhecimento desconsideram qualquer ferramenta para monitorar esse tráfego,
observar políticas ou serviços de segurança. Este trabalho realiza uma análise do
tráfego IPv6 inoportuno, ativado por clientes Teredo, mostrando alternativas práticas
para mitigá-lo, atendendo aos requisitos de segurança definidos pela administração
de redes das organizações.

Palavras-chave: IPv6; Teredo; Neighbor Discovery Protocol; Monitoramento de
Rede; Mecanismos de Transição.

ABSTRACT
Analysis of IPv6 traffic inappropriate in IPv4 networks

By virtue of the dynamics of the technological evolution, represented by the
intense offer of new equipments and programs, to administer computer network has
been a challenge of great proportions. Hardware manufacturers and developers
operating systems has provided new features and new resources at higher speed
than the Network Administrators can match. A good example has been the
availability of IPv6 traffic over IPv4 networks, caused by the automatic tunneling
mechanism Teredo. The new IPv6 protocol breakes the usual model of compatibility
with orders versions and, because of the extent of the network, the replacement of
the current IPv4 protocol cannot be done in a synchronized operation. The transition
will be slow, computer networks will have both protocols coexisting for a few years.
The IPv4 and IPv6 networks interoperability provided by the transition mechanisms
brings new vulnerabilities. These vulnerabilities become susceptible to attacks
originated the Internet that address frauds and exploit flaws of Internet Control
Message Protocol version 6 (ICMPv6). Mechanisms such as the Teredo enabled by
default cause concern. This is an automatic tunneling protocol, which allows to build
communications channels by IPv6 connectivity. Create links between public hosts
and private hosts, even if the first ones are located behind Network Address
Translation (NAT). The mechanism Teredo is enabled without any user action in
Microsoft Windows Vista clients and Microsoft Windows 7. Not all network
administrators are aware of IPv6 traffic on their own networks and, for knowledge
lack they ignore any tool to monitor this traffic, to observe politics or security services.
This work makes an analysis of IPv6 traffic inappropriate, enabled by Teredo clients,
showing practical alternatives to mitigate it, addressing the security requirements set
by the administration of networks of organizations.

Keywords: IPv6; Teredo; Neighbor Discovery Protocol; Network Monitoring;
Transition Mechanisms.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto da pesquisa, definindo escopo e objetivos,
metodologia utilizada e contribuições e desdobramentos nela contidos.

1.1 Contextualização

A revolução tecnológica iniciada na década de 1990 pela Tecnologia da
Informação (TI) não foi imaginada nem quantificada pela sociedade, muito menos o
impacto que vem causando em nossa vida. O surgimento da internet, da telefonia
celular e a popularização dos computadores transformaram o cotidiano das pessoas
e organizações (KUROSE, 2007).
O avanço tecnológico originou equipamentos cada vez menores e mais
baratos, com recursos de voz, texto e vídeo, aperfeiçoando continuamente o
desenvolvimento da internet e disponibilizando uma versão aprimorada de interface
de usuário. Pessoas e organizações tornaram-se dependentes dessa ferramenta de
colaboração.
Todo o progresso tecnológico e a abundante oferta de equipamentos e
dispositivos de rede a preços acessíveis permitiram levar a internet a pessoas físicas
e jurídicas de padrões culturais e econômicos variados. As ações de inclusão digital,
como Computador para Todos1 ou Telecentros Banco do Brasil2, promovidas pelo
poder público, e os financiamentos de equipamentos e de canais de acesso

1

Projeto que faz parte do Programa Brasileiro de Inclusão Digital do Governo Federal, iniciado em
2003 (http://www.computadorparatodos.gov.br/)
2
O Programa de Inclusão Digital do Banco do Brasil é uma ação que se alinha com a política de
responsabilidade socioambiental da empresa e começou com o processo de modernização de seu
parque tecnológico, com a doação dos equipamentos susbtituídos para comunidades carentes,
visando a implantação de Telecentros Comunitários. ( http://www.inclusaodigital.gov.br/links-outrosprogramas/telecentros-banco-do-brasil/)

20

colocaram democraticamente em rede a população mundial, desde moradores de
periferias; comunidades de baixa renda das grandes cidades; trabalhadores de
zonas rurais e de comunidades residentes no interior do país; habitantes isolados de
vilas e ilhas em regiões de floresta tropical; aldeias indígenas entre tantos outros
pólos urbanos em todos os cantos do planeta.
Segundo Kurose (2007), o consumo excessivo de um recurso fundamental
para a identificação de novos pontos de acesso à rede, o endereço Internet Protocol
(IP), obrigou os desenvolvedores de sistemas a lançar o novo Internet Protocol
version 6 (IPv6), que vinha sendo desenvolvido desde o início da década de 1990,
motivado pelo esforço da Internet Engineering Task Force (IETF)3.
Devido à amplitude que a rede atingiu, a substituição do protocolo vigente não
pode ser efetuada em uma operação sincronizada. A transição será lenta, o
protocolo IPv6 deverá coexistir ainda com o protocolo atual, o Internet Protocol
version 4 (IPv4), por alguns anos nas redes de computadores.
Grupos de pesquisadores acadêmicos e da indústria de vários países vêm
interagindo em projetos e criaram mecanismos de transição, os quais permitem que
equipamentos utilizem simultaneamente os protocolos IPv4 e IPv6 (GILLIGAN;
NORDMARK, 2005).
Um desses mecanismos são os chamados túneis, que permitem que ilhas IPv6
conectem-se à nuvem IPv6 através de redes IPv4.
O IETF desenvolveu um protocolo de tunelamento automático denominado
Teredo, o qual é habilitado por padrão no sistema operacional da Microsoft,
Windows Vista e Windows 7 (HUITEMA, 2006).
Apesar de incompatíveis entre si, o protocolo IPv4 e o IPv6 convivem na
mesma infraestrutura de rede. Servidores e terminais dotados de sistemas
operacionais de pilha dupla tornam-se verdadeiros agentes de interoperabilidade da
rede IPv4 e IPv6 e alvo potencial de ameaças, pois alguns mecanismos de transição
expõem todas as vulnerabilidades latentes da rede a ataques originados da internet,

3

A Internet Engineering Task Force (IETF) é uma grande comunidade internacional em rede com
designers, operadores, promotores e pesquisadores dedicados a trabalhar no desenvolvimento da
arquitetura da internet e operações relacionadas. É aberta a qualquer interessse individual
(http://www.ietf.org/about/).
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explorando principalmente as falhas do protocolo Internet Control Message Protocol
version 6 (ICMPv6) como, por exemplo, a negação de serviço (LIN: WANG; MA,
2007).
Segundo afirmou Joe Klein (2008), especialista de segurança da empresa de
consultoria Command Information sobre o canal que se abre a partir da ativação
automática de tuneis IPv6: ―Basicamente, nós temos sistemas que estão
completamente abertos a uma rede... É como ter uma rede sem fio em sua rede,
sem saber‖.
Segundo Kabila (2008), atualmente o tráfego IPv6 é tunelado através de redes
IPv4 sem o conhecimento dos administradores de rede.
Os administradores de rede negligenciam qualquer ferramenta para monitorar
esse tráfego e precaver-se dele, consequentemente, não realizam as tarefas de
controle nem aplicam as atualizações de segurança apropriadas.

1.2 Motivação

Os administradores de rede, geralmente, não têm conhecimento ou ignoram o
tráfego IPv6 presente na rede. Costumam ser reativos à adoção de novos serviços
ou de alterações em ambientes de produção. Não tomam iniciativa de compreender
e possuir completo domínio de novas tecnologias, avaliar riscos ou estabilidade da
solução interagindo com a infraestrutura existente.
Tal conduta possibilita que vulnerabilidades existentes no protocolo IPv4 sejam
exploradas

através

das

redes

IPv6,

disponibilizadas

por

fabricantes

de

computadores e dispositivos de redes e desenvolvedores de sistemas operacionais
que se instalam independentes de vontade e autorização.
A disponibilização de mecanismos de transição em redes IPv4, entre eles o
protocolo de tunelamento automático Teredo, que canalizam um fluxo de tráfego
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IPv6 inoportuno e são ativados independente da ação e do conhecimento do
administrador de rede, motivaram esta pesquisa.

1.3 Objetivo

Analisar o tráfego IPv6 inoportuno ativado em redes de computadores IPv4,
especificamente habilitados por clientes Teredo. Apresentar alternativas práticas
para prevenir ataques, mitigar vulnerabilidades e atender a requisitos de segurança
típicos de organizações.

1.4 Contribuições

Este estudo apresenta, do ponto de vista do administrador de rede, uma
ferramenta para monitorar o tráfego Teredo IPv6 não autorizado em redes IPv4,
ferramenta que monitora os pacotes ICMPv6 e implanta funcionalidades referentes à
gerência proativa. A gerência proativa permite que vulnerabilidades potenciais sejam
detectadas antes de se materializar. Dessa maneira, podem-se executar
contramedidas, reduzindo os potenciais problemas.
Contribuirá para a criação de cultura sobre os mecanismos de transição
implantados e disponibilizados nas redes de computadores atualmente.
Contribuirá para a tomada de decisão dos administradores de rede quanto à
estratégia de segurança praticada e propõe a discussão sobre o tráfego Teredo IPv6
não autorizado, analisando os aspectos de segurança.
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1.5 Método de Trabalho

O método de pesquisa baseia-se na revisão da literatura, que inclui obras de
referência sobre o tema, dissertações de mestrado, teses de doutorado e,
principalmente, artigos recentes na área de redes de computadores, segurança e
detecção de intrusão e protocolos da camada de enlace.
Além disso, com as informações coletadas por meio das leituras técnicas e
discussões com o orientador e colegas e profissionais da área, foi possível evoluir
idéias e meios de chegar aos resultados, de acordo com o estado da arte, de forma
a manter as pesquisas consistentes e atualizadas.
Além da parte teórica, a pesquisa contou com experimentação prática, por
meio da instalação de software da área, como plataformas para monitoramento de
redes, entre elas destacando-se o Neighbor Discovery Protocol Monitor (NDPMon)
(BECK, 2007; CHOLEZ, 2006) e plataforma de simulação de ambiente de rede GNS3, de acordo com os objetivos.
Estudaram-se, também, maneiras de aplicar técnicas para aumento da
segurança por meio das melhores práticas recomendadas.

1.6 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado como segue.
Capítulo 1 – Introdução.
Capitulo 2 – Estado da arte sobre interoperabilidade do protocolo IPv4 e do
IPv6, apresentando características, vantagens e desvantagens.
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Capitulo 3 – Protocolos IPv6, ICMPv6, NDP e mecanismos de transição,
apresentando conceitos, características e aplicabilidade.
Capitulo 4 – Mecanismo de tunelamento automático Teredo, componentes e
funcionamento.
Capitulo 5 – Segurança do mecanismo de tunelamento automático Teredo e
Simulador de rede, descreve ações aplicadas em segurança da informação e a
modelagem de uma rede como um único nó, utilizando-se da ferramenta GNS-3,
alterando o tráfego durante a simulação, aplicando filtro nos gráficos e analisando os
resultados obtidos.
Capitulo 6 – Controle de segurança do cliente Teredo: descreve as
considerações práticas que se referem à instalação e à configuração da ferramenta
utilizada, a finalidade de cada teste e a avaliação dos resultados dos testes que
foram implantados.
Capitulo 7 – Conclusão, em que se descrevem as discussões dos resultados
obtidos, os aspectos das limitações a ser consideradas, a conclusão e as
contribuições efetivas e as sugestões para trabalhos futuros.
Referências – Bibliografia consultada e citada nesta pesquisa e outras obras
que foram citadas como referência consultada que serviram de apoio para este
trabalho.
Glossário – Descrição dos termos utilizados.
Apêndice – Detalhes de mecanismos de transição, política de segurança da
informação e detalhes de instalação dos programas que foram utilizados para o
ambiente de pesquisa, bem como exibe os detalhes das configurações realizadas no
ambiente de pesquisa.
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2

ESTADO DA ARTE

Este

capítulo

apresenta

questões

de

segurança

da

informação

e

vulnerabilidades nos mecanismos de transição e apresenta trabalhos relacionados
embasando o objetivo apresentado

2.1 Considerações Iniciais

Em virtude da necessidade de coexistência da rede IPv4 e IPv6, diferentes
tipos de mecanismo de transição foram criados, tais como Tunnel Broker, Intra-Site
Automatic Tunnel Addressing Protocol (Isatap), Teredo e 6to4.
Savola e Patel (2004) afirmam que ataques Denial-of-Service (DoS) são
possíveis em mecanismos 6to4.
Roy, Paugh e Durand (2007) entendem que um host (máquinas e roteadores)
com IPv6 habilitado implica que os serviços estão acessíveis para comunicação
IPv6, e, se o serviço depende de políticas de segurança da rede (por exemplo,
firewall), então há potenciais ataques contra o serviço.
O IPv4 tem o Address Resolution Protocol (ARP) definido por Comer (2006)
como um protocolo que permite que um host de origem encontre o endereço físico
de um host de destino na mesma rede física, apresentando-se somente o endereço
IP de destino. O IPv6 tem o Neighbor Discovery Protocol (NDP) como parte do
ICMPv6, o protocolo de descoberta de vizinhança. Tanto o ARP quanto o NDP têm
funções similares, ou seja, uma máquina na rede IPv6 envia um pacote de
solicitação (Neighbor Solicitation ou solicitação de vizinhança), e a máquina
procurada envia uma resposta (Neighbor Advertisement ou anúncio de vizinhança)
retornando o endereço físico. Os hosts utilizam o NDP para resolver os endereços
de camada de enlace (link layer). Os equipamentos igualmente utilizam o NDP para
descobrir roteadores que farão o encaminhamento do pacote. Do mesmo modo, os
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hosts utilizam o NDP para verificar outros hosts disponíveis na vizinhança e detectar
mudanças no endereço físico.
Como o ARP e o NDP são protocolos de resolução de endereço, o NDP pode
ter vulnerabilidades exploradas por atacantes, assim como acontece atualmente com
o ARP, em ataques de ARP Spoofing.

2.2 Redes Heterogêneas

A maioria das organizações possui ambientes de rede heterogêneos, com
várias plataformas presentes (Linux, Windows, Solaris etc.) e com redes virtuais
fisicamente conectadas, muitas vezes distribuídas geograficamente, como mostrado
na Figura 01.

Figura 01 – Exemplo de redes heterogêneas
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Com o gerenciamento de redes, pode-se controlar uma rede de computadores
tornando possível maximizar-lhe a eficiência e produtividade.
O gerenciamento de redes baseado no modelo desenvolvido pela International
Organization for Standardization (ISO) denominado Open Systems Interconnection
(OSI) abrange cinco áreas de atuação: a) gerência de configuração (estado da
rede); b) gerência de desempenho (vazão e taxa de erros); c) gerência de falhas
(comportamento anormal); d) gerência de contabilidade (consumo de recursos); e e)
gerência de segurança (acesso).
O gerenciamento de redes é, muitas vezes, negligenciado devido ao custo
excessivo de ferramentas capazes de interpretar e manter atualizado o conjunto de
bibliotecas de troca de mensagens com sistemas operacionais heterogêneos e em
constante evolução.
É comum, nesses ambientes, o gerenciamento ser distribuído por diversas
estações, cada qual reunindo dados referentes a uma classe de sistemas. Todas
ocupadas em armazenar toda sorte de informações necessárias ao gerenciamento
das máquinas sob seu domínio (autenticação, grupos de usuários, permissões,
compartilhamentos etc.).
Um problema decorrente desse tipo de ação é que, para cada plataforma ou
cada rede local virtual existente no ambiente de rede (rede física), é necessário
replicar as mesmas informações de gerenciamento. Se não for adotada uma boa
solução de gerenciamento, podem surgir problemas decorrentes de falta de
sincronismo na replicação dos dados. As principais incidências são redundância e
falta de atualização nas informações, dificuldade de organização, maior custo no
suporte e falta de segurança.
Para minimizar tais problemas, os serviços de armazenamento de informações
devem ser utilizados em uso comum na rede. Serviços de diretório e banco de dados
compartilham várias características importantes, como buscas rápidas e um
esquema extensível; e as diferenças entre cada um estão relacionadas às
operações de leitura e escrita.
O serviço de diretório é projetado mais para leitura do que para escrita,
enquanto em um banco de dados as operações de leitura e de escrita ocorrem mais
ou menos com a mesma frequência. Os serviços de diretório utilizam um protocolo
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de acesso simplificado, ao passo que os bancos de dados utilizam um método de
acesso padrão. Portanto, os serviços de diretório podem ser otimizados para
fornecer dados para leitura a um maior número de aplicações em um ambiente
distribuído.

2.3 Antecedentes e Trabalhos Relacionados

O desenvolvimento de IPv6 tem sido relativamente lento nas Américas, região
em que blocos IPv4 foram fartamente distribuídos, produzindo sensação de conforto
aos gestores e autoridades regionais quanto à iminente ameaça de escassez de
endereços IPv4. O IPv6 tem sido muito mais popular na Ásia e Europa, devido ao
enorme contingente populacional, impossível de ser atendido pelos estoques
existentes, e por razões comerciais e interesse na quebra de hegemonia norteamericana no controle de hosts importantes da rede mundial.
Tseng, Chen e Laih (2004) descreveram em artigo não haver publicações para
discutir o padrão e implantação de sistemas de detecção de intrusão (IDS – Intrusion
Detection Systems) para redes IPv6 e que não há suporte na pilha do protocolo,
tornando um desafio ao desenvolvimento.
Dr. Michael Gallaher no artigo ―IPv6: background information and issues‖ de
2004,

apresentado

no

encontro

publico

IPv6

promovido

pelo

National

Telecommunications and Information Administration (NTIA) mostra preocupação com
vulnerabilidades nos mecanismos de transição e a necessidade de proteger as duas
redes, IPv4 e IPv6, simultaneamente.
O relatório produzido pelo IPv6 Task Force em 2006 mensura benefícios e
desvantagens da adoção da rede IPv6, e os especialistas concordam que a
implantação de qualquer novo protocolo será seguida por um período de aumento
na vulnerabilidade de segurança, tendo as equipes técnicas mais trabalho para
conter um provável aumento de incidência de ameaças ao ambiente coexistente:
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Security Implications: Over the long term, adoption and use of IPv6
by government, the private sector, and the Internet as a whole may
produce security benefits. In the short term, implementation on any
new communications protocol, such as IPv6, will likely increase
security threats to networks and users. The greatest potential security
benefits of IPv6, moreover, appear to depend on the development
and implementation of security mechanisms and paradigms
significantly different than those commonly employed in today’s
networks and largely independent of the particular Internet protocol
(e.g., IPv6 or IPv4). Additionally, the transition mechanisms that will
be employed during the lengthy migration from IPv4 to IPv6 will likely
present their own security concerns and challenges (IPV6 TASK
FORCE, 2006, p. 63).

O relatório menciona que a comunidade terá redução de segurança em curto
prazo, experimentando retrocesso em relação ao estágio atual, em que técnicas
responsivas, aprendidas e depuradas ao longo do tempo são aplicadas em redes
IPv4. Mas espera-se que no longo prazo a rede terá melhorias de segurança como
resultado do uso de mecanismos de segurança fim a fim.
Em muitas redes de computadores os administradores desenvolvem ou
aplicam várias ferramentas para gerenciar e monitorar as redes, seja para medir o
desempenho, seja para garantir a segurança e integridade.
Um relatório da Symantec Advanced Threat Research, chamado ―Windows
Vista network attack surface analysis‖ (HOAGLAND et al, 2007), cita a implantação
no Windows Vista de um protocolo chamado Teredo, que pode permitir que hackers
superem o limite imposto e tornem inócuas as medidas de segurança das
organizações. A não ser que firewalls e IDSs de redes estejam preparados e os
administradores cientes da presença do protocolo, não será aplicada a filtragem
apropriada para o pacote IPv6 e seu conteúdo. O desconhecimento do protocolo
Teredo pode reduzir a capacidade de defesa e resultar em falhas na aplicação de
controles importantes de segurança, alertam os pesquisadores (idem).
De acordo com Moore (2008), o IPv6 será o alvo da nova onda de ataques,
visto que muitos sistemas operacionais vêm com IPv6 habilitados por padrão, e a
maioria das ferramentas não tem proteção e nem filtro de IPv6.
Segundo Caicedo, Joshi e Tuladhar (2009), embora o Internet Protocol Security
(IPsec) esteja presente no IPv6, como sua utilização não é obrigatória, o IPv6 pode
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se tornar vulnerável a diversos ataques conhecidos do IPv4 e a novos ataques
desenvolvidos a partir dos mecanismos de IPv6.
De acordo com Dmitry, Narendrakumar e Rizvi (2009), o maior problema do
Teredo é que, enquanto os pacotes são transmitidos, podem existir informações de
Network Address Translation (NAT), que podem ser utilizadas pelos atacantes.
Vulnerabilidade que pode causar dificuldades aos administradores de rede e à
proteção dos sistemas, segundo os autores.
Para Marnerides (2009), os administradores de rede observam o tráfego de
sua rede, fazem diagnósticos e manutenção para garantir a confiabilidade de forma
manual, porque, mesmo utilizando-se de ferramentas, políticas e limites devem ser
definidos manualmente.
Além de perdurar vulnerabilidades conhecidas do protocolo IPv4, os
mecanismos de transição para IPv6 introduzem riscos adicionais, justamente por ser
métodos de transição de endereçamento IPv4 para IPv6, em que ambas as redes
permanecem operando no mesmo meio físico, sem superposição. Desse modo, a
vulnerabilidade total representa o agrupamento das vulnerabilidades de cada rede
isolada. A resultante é maior, portanto, do que os índices de vulnerabilidade
individual.
Administradores de rede IPv4 frequentemente negligenciam ou ignoram fluxos
de pacotes IPv6. Basicamente não reconhecem a presença ou disponibilidade da
rede IPv6, além de faltar conhecimento e experiência para gerenciá-la.
Seja por falta de experiência, desconhecimento, seja por inércia, as tarefas de
segurança implantadas para defender redes IPv4 não são aplicadas em redes IPv6.
A comunidade hacker já domina o IPv6 há algum tempo, mantendo sítios e
servidores Internet Relay Chat (IRC) totalmente IPv6, bem como sítios World Wide
Web (Web) e File Transfer Protocol (FTP) em franca atividade para troca de
experiências.

2.4 Resumo do Capítulo
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A evolução das tecnologias de informação e de infraestrutura de rede de
computadores tem tornado as organizações cautelosas quanto a aspectos de
segurança. A adoção do protocolo IPv6 ressalta essas preocupações e sugere um
planejamento consistente, bem como uma estratégia coerente quando for realizada
a migração.
Para auxiliar e/ou mitigar ameaças ao protocolo IPv6 em uma rede, é de suma
importância que os administradores compreendam a urgência e consigam oferecer
suporte adequado ao protocolo. É possível controlar o fluxo IPv6 usando aplicativos
e técnicas existentes, como firewalls e IDS.
Há muitos ambientes em que IPv6 e IPv4 coexistem em redes heterogêneas e
sistemas operacionais diversos com suporte nativo IPv6. É prudente aplicar uma
solução de proteção que ofereça detecção adequada para sanar várias deficiências
associadas ao IPv6. O tráfego malicioso do IPv6 pode não ser detectado por uma
rede IPv4, e as organizações que reconhecerem e gerenciarem este protocolo
estarão mais preparadas para se defender de ataques baseados no IPv6.

32

3

PROTOCOLOS DE REDE

Este capítulo descreve, de forma geral, os conceitos relativos aos protocolos
IPv6, ICMPv6 e NDP, ressalta as melhorias introduzidas pela evolução do protocolo
IPv4 para o protocolo IPv6 e aspectos relacionados à segurança provida pelo
protocolo IPv6, disponibilizada de forma nativa através do protocolo IPsec. Relaciona
também os mecanismos de transição criados para proporcionar interoperabilidade
entre sistemas dotados de protocolos IPv4 e IPv6.

1.1 Considerações Iniciais

Segundo Kurose (2007), o conjunto de protocolos denominado Transmission
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) permite que diversos computadores de
modelos e fabricantes diferentes, executando sistemas operacionais distintos,
comuniquem-se através da troca de pacotes de informação. Os protocolos estão
devidamente organizados em uma estrutura de camadas, em que cada uma é
responsável por uma parcela da comunicação. Um conjunto de protocolos
organizados em camadas lógicas origina uma pilha de protocolos, pelo que se
conclui que a pilha de protocolos internet representa a forma como se organizam
logicamente os diversos protocolos comumente chamados por TCP/IP.
O IP é o responsável pela conexão entre os sistemas que estão se
comunicando. Basicamente, este protocolo se relaciona com a camada de rede do
modelo ISO/OSI e é o responsável principal do movimento da informação na rede.
Definido pela Request for Comments (RFC) 791, o protocolo IP tem
basicamente duas funções:
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Fragmentação  permite o envio de pacotes maiores que o limite de
tráfego estabelecido de um enlace, dividindo-os em partes maiores;
Endereçamento  permite identificar o destino e a origem dos pacotes a
partir do endereço armazenado no cabeçalho do protocolo.
A versão atual do protocolo IP é 4, ou IPv4, que se mostrou robusta e de fácil
implantação e interoperabilidade, porem não previu alguns aspectos como o
crescimento das redes; esgotamento de endereços IP; aumento da tabela de
roteamento; segurança dos dados transmitidos.
Com o crescimento da internet na década de 1990, a ampliação das redes e o
esgotamento de endereços IP passaram a ser preocupantes. Assim, a IETF se viu
forçada a discutir estratégias para sanar tais dificuldades.
Surge o Classless Interdomain Routing (CIDR), cuja idéia básica é o fim do uso
de classes de endereços, permitindo a alocação de blocos de tamanho apropriado à
real necessidade de cada rede e agregação de rotas, reduzindo o tamanho da tabela
de roteamento. Outra solução proposta foi o Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP), que permitiu a atribuição de endereços dinamicamente através do servidor,
a partir de uma lista de endereços IP disponíveis, fazendo com que o cliente, ao
desconectar-se da rede, tenha o endereço devolvido.
Outra técnica paliativa desenvolvida para resolver o problema do esgotamento
de endereços foi a NAT. Definida na RFC 3022, permite que, com um único
endereço IP, vários hosts possam trafegar na internet.
Apesar das soluções propostas, os problemas decorrentes do crescimento da
internet, o esgotamento de endereços IP e o aumento da tabela de roteamento não
foram totalmente resolvidos, apenas permitiram o desenvolvimento de uma nova
versão do protocolo IP, baseada nos princípios de sucesso do IPv4, suprindo as
falhas apresentadas.

3.2

Segurança nas Redes IP
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A segurança em rede IPv4 e IPv6 pode ser colocada em causa de diversas
formas: furar um sistema; capturar e decodificar informação sigilosa; impedir o
correto funcionamento de serviços, entre outros. Constantemente, são criadas novas
formas de procedimentos ilícitos (ataques) que constituem ameaça numa rede global
como a internet. Os ataques podem ser segmentados em dois tipos: ataques ativos
e passivos. Um ataque passivo é quando o atacante visualiza e decodifica dados e
sistemas, sem a intenção de destruir ou alterar o curso normal dos sistemas em
causa. Considera-se um ataque ativo, quando o atacante além, de ter acesso aos
dados e aos sistemas, os corrompe, destrói, alterando o funcionamento normal dos
sistemas.
Perante a inexistência de um plano de segurança, a rede e os respectivos
sistemas encontram-se vulneráveis a ataques de tipo ativo ou passivo. Os tipos de
ataque mais comuns que colocam em causa a segurança nas redes IP, são Denial
of Service; Sniffing; Data Modification; Man-in-the-Middle; Spoofing; Password
Based; Compromised Key; Application Layer; vírus, worms, Trojan Horses etc.

3.3 Problemas e Soluções de Segurança no IPv4

O IPv4 não foi projetado para ser um protocolo com características de
segurança. Inicialmente, seu uso estava restrito a um ambiente colaborativo em que
existia uma cooperação harmoniosa entre os usuários. Porém, a popularização do
protocolo, dado o uso na internet, trouxe consigo a descoberta de um conjunto de
falhas de segurança que podem ser exploradas por ataques que resultam desde
Denial of Service (DoS) até invasões capazes de comprometer um sistema inteiro.
Ataques como smurf, hijaking de conexão e o DNS Spoofing são possíveis
graças à impossibilidade de o IP detectar o Spoofing de endereços. É importante
notar que o checksum, presente em pacotes IPv4, é utilizado somente para detectar

35

problemas durante a transmissão e pode ser calculado pelo próprio atacante após
criar o pacote falsificado.
Caso o atacante necessite ter acesso aos pacotes de retorno e não esteja
posicionado em um trecho das rotas, é possível utilizar a opção de source routing
para forçar que os pacotes sigam um caminho que permita a sua captura.
Se os roteadores não honrarem o processamento do source routing, o atacante
pode basear-se no comportamento da aplicação utilizada.
Os problemas e deficiências detectados no IPv4, o projeto do IPv6 teve o
objetivo de solucionar. Apesar de também ser utilizado no IPv4, o IPsec não é nativo
neste protocolo e sua utilização transparente se torna inviável dado o alto custo das
modificações em muitas implantações.
Os serviços providos pelo IPsec, através dos cabeçalhos Authentication
Header (AH) e Encapsulated Security Header (ESP), podem ser utilizados para
resolver parte dos problemas de segurança do IPv4, bem como mecanismos
externos como firewall, IDS, etc.

3.4 Visão Geral do IPv6

A base arquitetural do protocolo IPv6 é o IPv4. Os arquitetos conservaram os
pontos fortes do protocolo original e reforçaram o modelo onde a experiência de uso
mostrou ser possível implantar melhorias. Cientes de que a transição para o IPv6
não ocorreria rapidamente, considerou-se uma estratégia no modo de migração da
nova versão do protocolo permitindo a coexistência das duas versões por longo
período.
Para Davis (2003), o protocolo IPv6 não foi criado somente para resolver
problemas da quantidade de endereços disponíveis, mas, particularmente, para
oferecer novos serviços e benefícios que não existiam no IPv4 ou que não eram
utilizados de forma otimizada.
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Dentre os benefícios incorporados, citam-se:
a) largo espaço de endereçamento para alcance global e escalabilidade;
b) formato de cabeçalho simplificado para otimização de entrega de
pacote;
c) arquitetura hierárquica de rede para um roteamento eficiente;
d) suporte aos atuais protocolos de roteamento;
e) serviços de autoconfiguração;
f) implantação de IPsec de forma nativa;
g) crescimento do número de endereços multicast;
h) implantações para melhoria de qualidade de serviço;
i) suporte ao usuário móvel.

Um endereço IPv6 tem comprimento de 128 bits, diante dos 32 bits do
endereçamento do IPv4, tornando o espaço de endereço tão extenso que todos os
equipamentos, dentre eles computadores, roteadores, telefones IP, televisores
digitais, podem ter endereços únicos globais, o que possibilita a alcançabilidade fim
a fim na conectividade de tais equipamentos, sem necessidade de processamentos
especiais.
A característica de autoconfiguração de endereços existe no protocolo IPv6
para melhorar o gerenciamento de tais endereços e ainda facilitar a migração dos
inúmeros equipamentos constituintes das redes do protocolo IPv4 para o IPv6.
Dessa forma, os dispositivos conectados à rede não necessitariam de configuração
manual ou de servidores de endereços.
O cabeçalho IPv6 é mais simplificado comparado ao IPv4, porque o IPv4 tem
catorze campos enquanto o IPv6 tem somente oito. Os campos são alinhados e
múltiplos de 8 bits, facilitando a implantação em componentes de hardware. Isso
torna o custo de processamento do cabeçalho IPv6 menor (porque há menos
campos para ser processados pelos hosts da rede), resultando em diminuição de
tempo de processamento.
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A estrutura de endereçamento projetada associada com a forma de distribuição
e de alocação de blocos de endereços planejada permitem que grandes provedores
agreguem ao prefixo de rede todos os endereços de usuários e anunciem para
outros provedores apenas uma rota.
A Tabela 1 apresenta um resumo do endereçamento IPv6, de acordo com
Popoviciu (2006).

Tabela 1 – Endereçamento IPv6
Prefix (Hex)

::
::1
: : FFFF:A.B.C.D
FE80 : : /10

Prefix (Binary)

Description

Unicast de uso especial
All 0s
Não definido
: : 0000 0000 0000 0001
Loopback
: : 1111 1111 1111 1111 : [IPv4] IPv4 mapeado em IPv6
Unicast Link- Local
1111 1110 1000 0000 : :
Link-local

Unicast Site-Local e Unique-Local
1111 1110 1100 0000 : :
Site-local
1111 1100 0000 0000 : :
Unique-local
1111 1101 0000 0000 : :
Unique-local, locally assign
Unicast Global
2XXX : /16
0010
IPv6 InternetARIN, APNIC, RIPE
NCC, LACNIC etc.
Anycast
Qualquer endereço unicast configurado em múltiplas interfaces e identificado como anycast
Multicast
Node-Local Scope
FF01 : : 1
1111 1111 0000 0001 : : 1
Endereço de todos os nós
FF01 : : 2
1111 1111 0000 0001 : : 2
Endereço de todos os routers
Link-Local Scope
FF02::1
1111 1111 0000 0010::1
Solicited-Node
FF02::1:FFXX:XXXX
Solicited-Node Address
Site-Local
FF05::2
1111 1111 0000 1001 : : 2
Endereço de todos os routers
FF05::1:2
1111 1111 0000 1010 : : 1 : 2
Todos os servidores DHCP
FEC00 : : /10
FC00 : : /7
FD00 : : /8

Unicast-Prefix Based
FF2X : 0Y [64-bit prefix] : [32-bit group ID]

Xscope: Yprefix length

Fonte: adaptado de Popoviciu; Levy-Abegnoli e Grossetete (2006, p. 136)
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3.5 Funcionalidades Adicionais

O protocolo IPv6 tem funções aprimoradas em relação ao IPv4 e, segundo
Hagen (2006), utiliza principalmente o protocolo Internet Control Message Protocol
(ICMP).

3.5.1 ICMPv6

As funcionalidades do ICMP em IPv6, definido pela RFC 4443, são similares às
do ICMP em IPv4, que permite ao host reportar erros encontrados no
processamento de pacotes e funções de diagnósticos.
O pacote ICMP em IPv6 serve de base aos mecanismos de Neighbor
Discovery (ND), Path MTU Discovery e Multicast Listener Discovery (MLD).
O ICMPv6 agrupa muitas funcionalidades que no IPv4 estavam distribuídas
pelos protocolos ICMP, Internet Group Management Protocol (IGMP) e ARP.
Como no IPv4, o ICMPv6 também é frequentemente bloqueado por políticas de
segurança através de firewalls, porque muitos ataques às redes são baseados em
ICMP. Entretanto, o ICMPv6 pode utilizar IPsec, autenticação e encriptação. Dessa
forma, ataques baseados em ICMPv6 serão menos frequentes.

3.5.1.1 Mensagens ICMPv6
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As mensagens ICMPv6 são classificadas como mensagens de erro e
mensagens informativas. Uma lista atualizada das mensagens ICMPv6 encontra-se
no sitio da Internet Assigned Numbers Authority (IANA)4.

O formato geral da mensagem ICMPv6 é apresentado na Figura 02:

8 bits

8 bits

16 bits

Type

Code

Checksum

Message Body
Figura 02 – Formato geral das mensagens ICMPv6
Fonte: adaptado da RFC 4443

O campo Type indica o tipo de mensagem.
O campo Code depende do tipo de mensagem e é utilizado para criar um nível
de detalhamento adicional da mensagem.
O campo Checksum é utilizado para detectar mensagens ICMPv6 corrompidas
e fragmentos do cabeçalho IPv6.
As mensagens básicas são:

a) Destination Unreachable (type 1): mensagem de erro que informa ao
host emissor que um pacote não pôde ser entregue;

4

http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters
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b) Packet too Big (type 2): mensagem de erro que informa ao host emissor
que um pacote não pôde ser re-encaminhado devido ao seu tamanho
ser maior que o MTU (Maximum Transmission Unit) do enlace de saída;
c) Time Exceeded (type 3): mensagem de erro que informa ao host
emissor que foi atingido o limite de saltos do pacote IPv6;
d) Parameter Problem (type 4): mensagem de erro que informa ao host
emissor de um pacote IPv6 que foram encontrados erros no cabeçalho
ou cabeçalhos de extensão do pacote durante o processamento;
e) Echo Request (type 128): mensagem informativa utilizada para verificar
a disponibilidade e alcance de um host, e que obriga o host destino a
responder com Echo Reply;
f) Echo Reply (type 129): mensagem informativa utilizada em resposta a
mensagem informativa Echo Request.

O Quadro 01 apresenta um comparativo das mensagens ICMP versão 6 em
relação à versão 4.
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Tipo de mensagem
ICPMv6
Destination Unreachable
1
Packet too Big
2
Time Exceeded
3
Parameter Problem
4
Traceroute
NA
Domain Name Request
NA
Domain Name Replay
NA
Echo Request
128
Echo Replay
129
Multicast Listener Query
130
Multicast Listener Report
131
Multicast Listener Done
132
Router Solicitation
133
Router Advertisement
134
Neighbor Solicitation
135
Neighbor Advertisement
136
Redirect Message
137
Router Renumbering
138
ICMPM Node Information Query
139
ICMP Node Information Response
140
Inverse Neighbor Discovery
141
Solicitation Message
Inverse Neighbor Discovery
142
Advertisement
Version 2 Multicast Listener
143
Report
Home Agent Address Discovery
144
Request Message
Home Agent Address Discovery
145
Replay Message
Mobile Prefix Solicitation
146
Mobile Prefix Advertisement
147

ICPMv4
3
NA
11
12
30
37
38
8
0
NA
NA
NA
10
9
NA
NA
5
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Quadro 01 – Mensagens ICMPv6 em relação a ICMPv4
Fonte: adaptado de Popoviciu; Levy-Abegnoli; Grossetete (2006, p. 154)

3.5.2 Path MTU Discovery

Os roteadores IPv6 não fragmentam pacotes em trânsito; quando isso é
necessário, o host de origem executa essa função. Quando um host de origem
necessita enviar uma quantidade de dados cujo tamanho é maior que o menor MTU
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de todos os enlaces, o pacote é dividido (fragmentado). Path MTU é o tamanho
máximo que um pacote pode ter ao longo do caminho entre o host de origem e o
host de destino. Este valor é descoberto dinamicamente pelo host através do
mecanismo Path MTU Discovery, similar ao existente no protocolo IPv4.

3.5.3 Neighbor Discovery (ND)

O Protocolo ND, definido na RFC 4861, é uma nova funcionalidades do IPv6.
Segundo Beijnum (2006), ela habilita roteadores e hosts IPv6 a determinar o Media
Access Control Address (MAC Address) dos vizinhos de segmento de rede a
encontrar roteadores vizinhos e a manter uma tabela de vizinhos. O processo ND
utiliza mensagens ICMPv6, endereços Multicast do tipo Solicited-Node, para
determinar os endereços MAC e verificar a alcançabilidade de algum vizinho. O
processo ND utiliza dois mecanismos de operação: Neighbor Solicitation e Neighbor
Advertisement. O Neighbor Solicitation é usado quando um host precisa determinar
o endereço MAC de um vizinho no mesmo segmento de enlace. Esta função
substitui o protocolo ARP no IPv6 sem utilizar endereços broadcast.
Os principais processos do ND são Router Discovery (RD); Resolução de
Endereços; Redirect; Neighbor Unreachability Detection (NUD); Duplicate Address
Detection (DAD).
O ND utiliza as seguintes mensagens ICMPv6 nos processos:
a) Neighbor Solicitation: mensagem enviada por um host IPv6 para
descobrir o endereço físico de um host vizinho;
b) Neighbor Advertisement: mensagem enviada em resposta a uma
mensagem Neighbor Solicitation. Pode ainda ser enviada de forma não
solicitada para anunciar mudança de endereço físico;
c) Router Solicitation: mensagem enviada por hosts IPv6 para descobrir a
presença de roteadores vizinhos no enlace;
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d) Router Advertisement: mensagem enviada pelos roteadores IPv6 para
anunciar presença bem como configurações para os hosts do enlace.
Estas mensagens são periódicas ou enviadas como resposta de
mensagem Router Solicitation;
e) Redirect: mensagem enviada por um roteador IPv6 para informar a um
host de origem a melhor rota para o host de destino.

Os principais processos ND estão descritos no Apêndice A.

3.5.4 Multicast Listener Discovery (MLD)

O MLD é o protocolo utilizado pelos roteadores IPv6 para descobrir a presença
de hosts que desejam receber pacotes multicast nos enlaces aos quais estão
diretamente conectados e para conhecer endereços multicast solicitados pelos hosts
vizinhos. Tal conhecimento é utilizado pelo roteador nos protocolos de roteamento
para divulgação do tráfego multicast. O MLD equivale ao IGMPv2 do protocolo IPv4.

3.5.4.1 Autoconfiguração

O protocolo IPv6 define uma nova característica, inexistente no IPv4: a
autoconfiguração de endereços sem a necessidade de servidores DHCP. Para tal
função, todos os hosts IPv6 devem ter endereços do tipo link-local, que são
automaticamente configurados no momento que o host é inicializado (prefixo
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FE80::/10 + endereço MAC convertido em EUI-64). Este tipo de endereço habilita o
host a se comunicar com vizinhos presentes no mesmo enlace e também a
configurar-se. A autoconfiguração é implantada utilizando o protocolo ND.
Dessa forma, ao receber uma mensagem de Router Advertisement vindo do
roteador de borda de enlace, ele pode se configurar automaticamente com um
endereço unicast global reconhecido na rede pública.
São definidos mecanismos de autoconfiguração com manutenção de estado –
stateful (que depende de uma entidade que realiza e mantém registro da atribuição
de endereço) – ou sem manutenção de estado – stateless e é principalmente
utilizado para o estabelecimento de conexões móveis.

3.5.4.2 Configuração Stateful

É sinalizada pelo roteador e coordenada por um servidor de configuração
(DHCP), utilizado quando o usuário tem acesso autorizado a serviços de rede local.
O usuário participa de um diretório que lhe confere direitos diferenciados, e o método
atribui endereços com configuração especifica ao host ingressante e garantia de
maior controle de configuração.

3.5.4.3 Configuração Stateless

O host utiliza um prefixo válido divulgado pelo roteador ND, concatenando com
o endereço de interface de rede, que é único. Neste método, a configuração mínima
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é definida nos roteadores, nenhuma informação manual ou servidores adicionais são
requeridos.
O Quadro 02 mostra uma comparação entre as configurações e suas
diferenças:

Stateless
Stateful
Usa Neighbor Discovery
Usa DHCPv6
Incluído no IPv6
Requer servidores e clientes DHCPv6
Configuração e tempo de
Requer alguma administração
administração mínimos
do servidor DHCPv6
Renumeração gradual
Renumeração provocada
Endereços gerados automaticamente
Endereços controlados
Endereços fixos configurados manualmente Endereços fixos podem ser atribuídos
Não fornece parâmetros DNS
Fornece parâmetros DNS
Quadro 02 – Comparação entre a autoconfiguração stateless e stateful
Fonte: adaptado da RFC 4861, RFC 4862 e RFC 3315.

3.6 Endereços Unicast Compatíveis

Para auxiliar na migração de IPv4 para IPv6 e na coexistência de ambos os
tipos de máquina, os seguintes endereços foram definidos:

a) endereço IPv4-compatible: 0:0:0:0:0:0:w.x.y.z ou ::w.x.y.z (onde w.x.y.z
é a representação decimal de um endereço IPv4), usado por hosts
IPv6/IPv4 que se comunicam usando IPv6. Os hosts IPv6/IPv4 possuem
os dois protocolos implementados;
b) endereço IPv4-mapped: 0:0:0:0:0:FFFF:w.x.y.z ou ::FFFF:w.x.y.z, usado
para representar um host IPv4-only para um host IPv6. É usado
somente para representação interna. Além disso, o endereço nunca é
usado como origem ou destino de um pacote IPv6;
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c) endereço 6to4: é usado para comunicação entre dois hosts rodando
IPv4 e IPv6 sobre uma infraestrutura de roteamento IPv4. O endereço
6to4 é formado combinando o prefixo 2002::/16 com os 32 bits de um
endereço IPv4 público de um host, formando um prefixo de 48 bits. O
6to4 é uma técnica de tunelamento como definido na RFC 3056.

3.7 Problemas e Soluções de Segurança no IPv6

Em relação a segurança, a principal característica do IPv6 foi a incorporação
do IPsec na especificação. O IPsec é um protocolo que permite efetuar controle de
acesso, autenticação do ponto de origem dos dados, integridade não orientada à
conexão, detecção de reenvio e confidencialidade. Todas essas funcionalidades são
realizadas no âmbito da camada de rede (onde se encontra o protocolo IP).
A utilização em conjunto da proteção de tráfego do IPsec com protocolos de
gestão de chaves permite aos programadores de sistemas e aplicações
implementarem tecnologias de segurança criptográfica de alta qualidade.

3.8 Visão Geral do IPsec

O framework de segurança para o protocolo IP foi formalmente definido e
padronizado pelo grupo de trabalho IP Security Protocol da IETF na RFC 2401. O
IPsec é uma tentativa de habilitar comunicações seguras na camada IP através da
provisão dos seguintes tipos de proteção:
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a) integridade sem conexão: garantia de que a mensagem recebida não foi
adulterada durante o trânsito pela rede;
b) autenticação da origem dos dados: garantia da identidade do emissor;
c) proteção contra ataques de replay (opcional): assegurar que a mesma
mensagem não será entregue várias vezes, o que viabiliza ataques que
se valem do reenvio de mensagens;
d) confidencialidade: torna o conteúdo da mensagem incompreensível para
qualquer indivíduo que a capture, exceto pelo receptor autorizado;
e) proteção contra análise de tráfego (modo túnel apenas): garante que
ninguém identifique as partes envolvidas na comunicação, tampouco a
frequência ou volume de comunicação entre elas;
f) controle de acesso: adota determinados parâmetros de segurança para
o estabelecimento de uma comunicação sob proteção do IPsec. Sujeita
ambos os extremos a concordar com as regras que compõem a política
de segurança.

3.8.1 Considerações sobre IPsec

De acordo com Hagen (2006), o protocolo IPv6 especifica que o suporte ao
protocolo IPsec é mandatório. Em IPv4, o suporte do mesmo é opcional; e, em geral,
nenhuma plataforma de software ou hardware oferece IPsec nativamente nas
implantações da suíte TCP/IP. Conforme a RFC 2401, o IPsec oferece recursos para
garantir confidencialidade, integridade e autenticidade de dados de rede e, por este
motivo, é oferecido em produtos de Virtual Private Network (VPN) no mundo IPv4.
Ele permite a criação de túneis seguros através de vias de comunicação inseguras.
Em IPv4, o IPsec é usado principalmente no modo túnel, entre roteadores e hosts
remotos ou entre roteadores de rede. Poucas são as soluções que implantam o
modo transporte entre dois hosts quaisquer na rede.
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No IPv6, todas as máquinas na rede trazem uma implantação nativa do IPsec.
Isso significa que tais hosts podem potencialmente estabelecer canais seguros com
quaisquer outras máquinas remotas na rede em todas as comunicações. Dentro
desse cenário ideal, ataques clássicos possíveis no protocolo IPv4, podem ser
evitados em IPv6. IP Spoofing pode ser eliminado completamente com a utilização
do protocolo Authentication Header (AH) com certificados digitais e/ou pre-shared
keys. A RFC 4302 afirma que a AH usa algoritmos de Hash Message Authentication
Code (HMAC) e assinatura digital para autenticar todos os pacotes IP. Portanto, a
maioria dos ataques que usa a técnica de personificação seria eliminada dentro da
rede IPv6. A AH também garante integridade dos dados trocados na rede,
eliminando a possibilidade de adulteração quando em trânsito, sem que o
destinatário seja alertado do ocorrido.
De acordo com a RFC 4303 o protocolo Encapsulating Security Payload (ESP)
garante a impossibilidade de eavesdropping. Ele também pode ser usado para fins
de autenticação. Todavia, a AH autentica o pacote inteiro, incluindo o cabeçalho IP,
exceto os campos do cabeçalho alterados em trânsito, tal como o Time to Live (TTL),
enquanto o ESP autentica apenas o payload do datagrama.
Na prática, porém, esse cenário ideal não existe na internet atual. Fica claro
que toda a segurança oferecida pelo protocolo IPsec depende de uma infraestrutura
global única para autenticação, em que certificados digitais assinados e/ou segredos
compartilhados possam ser usados por todas as máquinas na internet, mesmo
estando localizadas em domínios administrativos distintos.
Em um mesmo domínio administrativo, é possível implantar uma Public Key
Infrastructure (PKI) ou criar segredos compartilhados (manualmente configurados ou
usando algum esquema de distribuição de chaves), para que as máquinas, dentro
desse domínio, possam utilizar os benefícios providos pelo IPsec. Um acordo prévio
também pode ser feito entre diferentes domínios administrativos para implantar uma
PKI, usar certificação cruzada ou pre-shared keys e, por consequência, utilizar AH e
ESP.
Outro aspecto importante é que, embora o suporte ao protocolo IPsec seja
obrigatório, ele não precisa necessariamente ser usado. De fato, a maioria das redes
experimentais IPv6, espalhadas pelo mundo, não usa IPsec entre as máquinas
internas.
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3.8.2 Estado Atual do IPsec em IPv6

Já se encontram disponíveis no mercado soluções para utilização de IPsec em
IPv6, desenvolvidas para os dois sistemas operacionais mais utilizados em âmbito
mundial.

a) Linux
O Linux com Vanilla Kernel 2.6.x ou superior possui suporte nativo de IPsec.
Nota-se que perante a utilização de kernels inferiores é necessária a adição de
módulos essenciais ao suporte (KLIPS, etc.). O projeto S/WAN disponibiliza métodos
e aplicações para sistemas Linux que gerem e operam o suporte IPsec do Kernel.
Inicialmente denominado de FreeS/WAN, ramificou-se mais tarde (meados de 2004)
nos projetos OpenSWAN e StrongSWAN. Estes têm sido desenvolvidos sobre as
bases iniciadas pelo FreeS/WAN. Sendo o OpenSWAN o mais utilizado, é muitas
vezes facultado juntamente com algumas distribuições Linux (ex: Fedora Core). Com
o OpenSWAN é possível estabelecer ligações IPv6 em modo túnel e modo de
transporte entre máquinas Linux. Para o estabelecimento de ligações em modo de
transporte, é necessária a instalação e configuração do OpenSWAN (versão atual –
2.6.31) em ambos os extremos da comunicação para que estes estabeleçam um
túnel IPsec. Para a implantação do modo de túnel, de forma semelhante, efetua-se a
instalação e configuração do OpenSWAN em ambos os extremos do túnel. A
diferença para o modo de transporte é a inclusão de rotas no sistema que
encaminhem o tráfego proveniente da rede interna para o interior do túnel. É
também necessária a configuração como default gateway do outro extremo do túnel.

b) Windows
O suporte IPv6 acompanha os sistemas Windows desde a versão 2000. Com
as outras versões, o suporte foi-se aperfeiçoando e interiorizando no funcionamento
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do próprio sistema (inicialmente existia o ping6 agora o ping opera em v4 e v6 etc.).
Juntamente com o suporte IPv6, o suporte para IPsec em IPv6 tem vindo a ser
desenvolvido e melhorado com o passar das gerações das versões da Microsoft.
Na versão 2003 Server, o suporte para o IPsec em IPv6 ainda não se encontra
recomendado pela Microsoft para produção. Fato que se deve à utilização de chaves
estáticas para funcionamento, o que pode comprometer a segurança na
comunicação assim como a própria comunicação.
Outro dos problemas ainda por resolver é a impossibilidade de utilização de
codificação do ESP, o que implica a não garantia de confidencialidade dos dados.
Somente é possível utilizar o ESP com codificação nula, ou seja, dessa forma se
garante a autenticação e integridade.

3.9 Mecanismos de Transição IPv6

Segundo Hagen (2006), cada mecanismo de transição pode ser classificado
em uma das seguintes categorias: pilha dupla (dual stack); tunelamento
(encapsulation ou tunnel); tradução (translation).
Cada categoria descreve a metodologia básica do mecanismo, já que um
mecanismo de transição pode pertencer a mais de uma categoria e, frequentemente,
trabalhar junto com outros mecanismos, assim como sobrepor ou oferecer funções
diversas.
No Apêndice B descrevem-se os mecanismos por categoria.

3.10 Cenários de Atuação dos Mecanismos de Coexistência e Transição
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De acordo com Gilligan (2005), os mecanismos de transição têm como objetivo
garantir a integridade da transição dos protocolos e cada mecanismo apresenta
característica que o distingue dos outros. Podem ser utilizados individualmente ou
em conjunto, de forma que atendam às necessidades de cada situação, iniciando
por um único host ou abrangendo toda a rede corporativa.
Em um cenário de transição, recomenda-se a utilização de mecanismos de
pilha dupla internamente na rede (protegendo as duas pilhas com serviço de firewall)
e tunelamento na borda da rede (permitindo a entrada de tráfego apenas de túneis
autorizados), assim este cenário será fácil de implantar e independente das redes
externas.
Ambos os mecanismos, pilha dupla e tunelamento, incorrem no risco
substancial de ser utilizados para contornar as restrições de segurança da rede. A
perda de configuração e ataques mal intencionados pode criar situações em que o
tráfego possa fluir para dentro e para fora de uma rede sem restrições de filtro ou
regras de firewall.
A técnica de tradução deve ser utilizada apenas quando nenhuma outra técnica
for possível e deve ser utilizada como uma solução temporária até outra técnica ser
implantada (principalmente porque a tradução de endereços transforma o conteúdo
de um cabeçalho IP e não mantém a integridade ponto a ponto).

3.11 Resumo do Capítulo

Neste capitulo foram apresentadas as melhorias do protocolo IPv6 em relação
ao IPv4, bem como aspectos e considerações sobre o protocolo IPsec.
As principais diferenças que tornam o IPv6 um melhoramento do IPv4 são
funções externas, mas de grande uso, como, por exemplo, serviços de configuração
de IP executados dinamicamente (DHCP) e segurança na troca de dados (IPsec).
Porém, o IPv6 e o IPv4 não são compatíveis, necessitando de alguns ajustes para
que se trafegue IPv6 dentro de redes IPv4, como é o caso da internet.
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O Quadro 03 mostra uma comparação das diferenças entre IPv4 e IPv6.

Facilidade
IPv4
Endereçamento
32 bits
Tipos de Header
1
Limites Impostos
TTL
Multiplexação
Protocol
Prioridade
ToS (Precedence)
Fragmentação
Péssima
Opções
No Próprio Head
Detecção de Erros
No Header
Quadro 03 – Diferenças entre IPv4 e IPv6

IPv6
64 bits
Vários
Hop Limit
Next Header
Priority ou Traffic Class
Header Específico
Header Específico
Não Disponível

Fonte: Gasparini (2004, p. 232)

O Quadro 03 ajuda a mostrar que os protocolos têm diferença arquitetural, o
que afeta diretamente a forma como se comportam. Além da diferença entre os
protocolos, surgirão diferenças em termos de mobilidade, desde o tratamento de
itens básicos aos mais complexos.
Com relação ao IPsec, estabelecer manualmente um relacionamento prévio
entre máquinas na internet é impraticável, ou seja, é difícil criar segredos diferentes
para cada par de máquinas na internet para executar autenticação. Portanto, as
antigas ameaças continuarão a existir: IP spoofing, ataques de Man-in-the-Middle
(MITM), e outras. Mesmo que uma infraestrutura global seja implantada na internet,
outros problemas deverão ser tratados, como, por exemplo, a guarda das chaves e
demais segredos usados pelos hosts.
Com o objetivo de facilitar a migração do ambiente IPv4 para IPv6, a IETF, por
meio dos grupos de pesquisa, criou mecanismos ou técnicas, para suportar a
transição, que apresentam características que os distinguem uns dos outros. Podem
ser utilizados individualmente ou em conjunto, de forma que atendam às
necessidades de cada situação, iniciando por um único host ou abrangendo toda a
rede corporativa. Observa-se que cada um dos mecanismos tem solução para um
problema especifico de incompatibilidade e que, para escolher quais mecanismos
utilizar numa transição, devem-se antes conhecer os problemas enfrentados com
relação à incompatibilidade.
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O tráfego IPv6 dentro de túneis IPv4 apresenta um caminho de entrada livre
para a rede. Semelhante ao risco apresentado pelas Virtual Private Networks
(VPNs); porém, devido ao uso destas com controle de criptografia, o mesmo não
pode ser injetado por meio de máquinas arbitrárias.
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4

MECANISMO DE TUNELAMENTO AUTOMÁTICO TEREDO

Este capítulo apresenta o mecanismo ou técnica de tunelamento automático
Teredo, características e aspectos relacionados a segurança.

4.1 Visão Geral do Teredo

Segundo James Hoagland (2006) em relatório do laboratório de pesquisas
avançadas de ameaças da Symantec, com o surgimento do protocolo IPv6, os
equipamentos que trabalham na área privada do NAT IPv4, em muitas redes
residenciais e organizacionais, ficarão indisponíveis para o novo protocolo, porque a
atualização e a substituição não ocorrem com frequência.
Como os mecanismos de transição que encapsulam IPv6 sobre IPv4 tais como
ISATAP e 6to4 não atravessam o NAT, o IETF lançou a especificação de um
protocolo de encapsulamento baseado no protocolo User Datagram Protocol (UDP),
chamado Teredo e publicado pelo IETF como RFC 4380.
O Teredo está em uso intensivo na internet, disponibilizado no Windows Vista e
Windows 7, habilitado por padrão, e também disponibilizado no Windows XP SP2 e
Windows 2003 SP1, e desabilitado por padrão. Há pelo menos mais uma
implantação do Teredo disponibilizado por outro desenvolvedor para Unix e
MacOsX.
Quando existe a possibilidade de utilizar outros mecanismos disponíveis tais
como ISATAP e/ou 6to4 ou quando houver conexão nativa IPv6, o Teredo deve ser
desabilitado. O Teredo deve ser tratado como último recurso de conectividade IPv6
em redes de computadores.
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4.2 Operação do Teredo

Para um host IPv6 instalado atrás de um NAT IPv4, transpor a rede IPv4 tornase a principal limitação para enviar e receber pacotes IPv6.
O servidor Teredo auxilia na configuração do cliente que negocia uma porta
UDP na rede por onde trafegam somente pacotes IPv4. O cliente estabelece um
túnel, através do NAT, terminado em um relay (máquinas na outra extremidade do
túnel que encaminham o tráfego IPv6), dotado de pilha dupla. Cliente e relay trocam
pacotes IPv6 encapsulados em pacotes IPv4. O conteúdo IPv6 é transferido como
carga de um cabeçalho UDP. Para os dispositivos de rede, o frame representa um
pacote IPv4 comum transportando um datagrama UDP típico.

4.3 Componentes Teredo

De acordo com a RFC 4380, o Teredo possui três componentes básicos:
clientes, relays e servidores. Clientes Teredo são hosts que utilizam o Teredo para
alcançar um host IPv6 na internet. Clientes Teredo sempre enviam e recebem
tráfego IPv6 encapsulado em UDP IPv4, como mostra a Figura 03.
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Figura 03 – Exemplo de pacote IPv6 Teredo
Fonte: Hoagland (2006, p. 8)

Os relays Teredo são como roteadores que servem de ponte na internet IPv4 e
IPv6 para os hosts Teredo.
Servidores Teredo auxiliam clientes a configurar túneis para os hosts IPv6,
determinando o endereço Teredo deles e a compatibilidade do NAT com o Teredo.
Servidores Teredo trafegam pacotes para os clientes e dos clientes, mas somente
mensagens de controle do protocolo Teredo. Servidores Teredo não trafegam
pacotes de dados.
A porta padrão utilizada pelos servidores Teredo para escuta é a porta UDP
3544.
Os clientes Teredo e relays podem utilizar qualquer porta UDP para o serviço
Teredo, mas o protocolo Teredo procura manter a porta padrão.
Como descrito na RFC 4380, servidores são padronizados como stateless e os
clientes e relays são stateful.
A Figura 04 apresenta um exemplo de um Túnel Teredo.
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Figura 04 – Exemplo de túnel Teredo
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Na Figura 04 o cliente Teredo está no interior de um NAT Cone que utiliza o
servidor no endereço IP 65.54.227.126 (4136:E37E), e cujo endereço atribuído pelo
NAT é o endereço IP 192.0.34.166 utilizando a porta UDP 4356 (EEFB) para o
serviço Teredo ao invés da porta padrão UDP 3544. A utilização de uma porta
aleatória diferente da porta 3544 é uma característica do Teredo.

4.4 Endereços Teredo

Antes de ocorrer o tráfego de pacotes de dados, uma configuração deve
ocorrer da seguinte forma:
1) o cliente Teredo completa um procedimento de qualificação para estabelecer
um endereço Teredo;
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2) os clientes determinam qual relay utilizar para determinado host IPv6, o que
pode envolver um procedimento de configuração do NAT para o tráfego do relay.
3) um pacote é enviado por um relay.

A etapa 1 é realizada apenas uma única vez para cliente ativado com Teredo.
As outras duas etapas são completadas para cada par não utilizado recentemente.
Para cada host IPv6 atrás do mesmo NAT é permitido descobrir outros hosts se
utilizando de um procedimento de descoberta local de cliente.
Clientes

Teredo

recebem

endereço

IPv6

especialmente

formatado,

denominado endereço Teredo. Este endereço contém a quantidade de informações
necessária para um relay alcançar o cliente. Os endereços Teredo têm prefixo
padrão: 2001:0000::/32, como mostrado na Figura 05. Pode haver prefixos
3ffe:831f::/32 utilizados antes da padronização.

Figura 05 – Exemplo de endereço IPv6 Teredo
Fonte: RFC 4380

O segundo conjunto de 32 bits do endereço corresponde ao endereço IPv4 do
servidor Teredo.
O campo Porta de Saída e IPv4 do Cliente correspondem ao endereço externo
do cliente e a porta de serviço Teredo utilizada. Para estes campos são efetuadas
operações XOR com 0xFFFF e 0xFFFFFFFF respectivamente para proteger de
qualquer tradução NAT.
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O campo Flag possui 16 bits, mas somente 1 bit é atribuído e determina o tipo
de NAT utilizado – NAT tipo cone completo com valor atribuído de 8000 ou NAT
cone restrito com o valor 0.

4.5 Procedimento de Qualificação

O procedimento de qualificação determina se o cliente pode utilizar o serviço
Teredo e estabelece o endereço Teredo. Durante a qualificação, o cliente envia
mensagens Router Solicitation (RS); o servidor então envia mensagens Router
Advertisement (RA) como resposta. Ambas as mensagens RS e RA são
encapsuladas em pacotes ICMPv6.
A qualificação inicia quando o cliente envia a mensagem RS para o servidor
com o bit cone em 1 (campo Flag), para tentar determinar se o cliente está atrás de
um NAT cone completo.
Quando o servidor recebe a mensagem com o bit cone em 1, envia resposta
RA de um endereço IPv4 diferente para o cliente. Se o cliente está atrás de um NAT
cone, o NAT envia o pacote para o cliente. Entretanto, se o cliente estiver atrás de
um NAT cone restrito, o cliente não recebe o pacote porque a origem não é um
destino prévio.
Se o cliente recebe o pacote RA, conclui-se que está atrás de um NAT cone
completo e se finaliza a qualificação. O cliente forma o endereço Teredo com o bit
cone em 1.
Se o RA não é recebido, pode ser também devido à perda de pacote. Então.
após T segundos aguardando (por padrão são quatro segundos), o cliente tenta
receber novamente, até o tempo de N vezes (por padrão são três segundos).
Se o cliente ainda não receber o RA, assume-se que está atrás de um NAT
cone restrito e envia-se o RS com o bit cone em 0. O servidor responde no mesmo
endereço em que foi recebido o RS, o pacote RA. Caso o cliente ainda não receba
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resposta, após T segundos e N vezes assume-se que há um problema de conexão
com o servidor.
Entretanto, se o cliente receber o RA, é formado o endereço Teredo com o bit
cone 0, mas é necessário realizar outra validação. O cliente envia novamente o RS,
mas para um servidor de endereço diferente.
Na hipótese de receber uma resposta, o cliente compara ambas as respostas.
Se forem diferentes (o NAT usou uma porta externa diferente), o cliente conclui que
está atrás de um NAT simétrico e não pode utilizar o Teredo. Se os dados
combinam, o cliente conclui a qualificação.

4.6 Pacotes Bubble

A RFC 4380 define pacotes Bubble como sendo pacotes IPv6 sem IP payload,
ou seja, o tamanho do IP payload é 0, e o campo Next Header tem valor 59 (No Next
Header).
Estes pacotes manipulam o NAT de acordo com o tráfego real permitido. O uso
típico é quando o relay precisa enviar um pacote para um cliente Teredo, mas o
cliente está atrás de um NAT cone restrito, e o relay não tem comunicação recente
com o cliente. Essa situação restringe a comunicação direta e, então, o
procedimento bubble-to-open ocorre como segue:
a) o relay envia um pacote bubble encapsulado para o servidor Teredo
com o IPv6 destino; e o endereço do servidor é extraído do endereço do
cliente Teredo;
b) o servidor envia o pacote bubble para o cliente adicionando o dado de
origem, e o endereço IPv4 e a porta do relay;
c) o NAT recebe o pacote e envia para o cliente;
d) após receber o pacote bubble, o cliente envia um pacote bubble
encapsulado para o endereço e porta de origem – o relay;
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e) o pacote bubble encapsulado é recebido pelo NAT e enviado para o
relay; e o NAT então passa a permitir tráfego entre relay e cliente;

Em qualquer caso há uma especificação definida pela RFC que limita o envio
de pacotes bubbles para proteger contra-ataques de inundação (flooding). Um
pacote bubble não deve ser enviado caso tenha sido enviado um pacote nos últimos
dois segundos ou se foram enviados quatro pacotes nos últimos cinco minutos sem
obter qualquer resposta.

4.7 Resumo do Capítulo

O Teredo possibilita um modelo para que hosts pilha dupla sem conectividade
direta IPv6, porque estão atrás de um NAT, comuniquem-se com hosts IPv6
remotos. O modelo permite o uso de IPv6 para um grande número de hosts que
estejam atrás de NAT. O protocolo Teredo basicamente ultrapassa o NAT,
especificando uma porta UDP fixa para cada cliente sobre a qual o IPv6 é
encapsulado para alcançar o destino. Ao proceder dessa forma, não é simplesmente
o NAT que está sendo ultrapassado. Há também controles de segurança de rede,
como firewall e Intrusion Prevention System (IPS), mesmo aqueles que suportam
IPv6, sendo ultrapassados também. Embora existam controles de segurança para
inspecionar o tráfego IPv4, um tráfego real está ocorrendo sobre o túnel UDP. Assim
os computadores e a rede interna ficam totalmente expostos a ataques originados
da internet.
Outra questão é quanto ao fato de o endereço Teredo conter informação sobre
o tipo de NAT utilizado, o que pode facilitar ataques à rede interna.
Pelo lado positivo o protocolo Teredo tem medidas contra falsificação (antispoofing) aplicadas automaticamente.
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5

ASPECTOS DE SEGURANÇA E SIMULADOR DE REDE

Este capítulo apresenta aspectos de segurança e vulnerabilidade dos
mecanismos de coexistência e transição e exibe ações aplicadas no mecanismo de
tunelamento automático Teredo. Descreve a modelagem de uma rede, utilizando-se
a ferramenta GNS-3 O GNS-3 é uma ferramenta útil por permitir o confinamento dos
ataques em um ambiente isolado da rede de produção e suprir as funcionalidades
necessárias aos testes de segurança, além de possibilitar a rápida reconfiguração,
ajustes de parâmetros de ensaio e formas de visualização, alterando-se o tráfego
durante a simulação, aplicando-se filtro nos gráficos e analisando-se os resultados
obtidos por meio de ferramentas internas do simulador.

5.1 Vulnerabilidades dos Mecanismos de Coexistência e Transição

Com a utilização dos mecanismos de pilha dupla, há a possibilidade das
aplicações ficarem expostas a ataques por ambos os protocolos, IPv4 e IPv6. Uma
solução aceitável é configurar firewalls específicos para cada um dos protocolos.
Os mecanismos de tunelamento e tradução são os que provocam mais
impactos quanto a segurança. Mecanismos de tunelamento, como, por exemplo, os
mecanismos 6to4 e Teredo, são suscetíveis a ataques de DoS, falsificação de
pacotes e de endereços de roteadores e relays. Quanto aos mecanismos de
tradução, as questões de segurança estão relacionadas à incompatibilidade destas
técnicas de tradução com alguns mecanismos de segurança existentes. Problema
similar ao que ocorre com o NAT no IPv4.
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5.2 Segurança dos diferentes tipos de NAT

Como descrito na RFC 3022, há vários tipos de NAT: cone completo, cone
restrito, cone restrito de porta e simétrico. A comparação dos diferentes tipos de NAT
serve como uma provável implicação de segurança no mecanismo Teredo.
O NAT não deve ser considerado dispositivo de segurança, mas as restrições
encontradas no tráfego de entrada incluem o beneficio de segurança como efeito
colateral. Uma vez que existam mais endereços IP em uso internamente ao NAT que
no exterior, um mapeamento dinâmico de portas internas para portas externas
precisa ser mantido pelo dispositivo NAT. Assim, um pacote de entrada direcionado
para uma porta que não tenha nenhum mapeamento não será roteado para a
máquina interna.
Os diferentes graus de restrição associados com diferentes tipos de NAT cone
diferenciam-se em termos de proteção de segurança.
Um NAT cone completo aloca restrições para o tráfego de entrada mais do que
a necessidade de encontrar uma porta mapeada. O NAT cone completo mapeia as
mensagens provenientes do mesmo endereço interno e da mesma porta para o
mesmo endereço IP externo e porta. E qualquer computador externo pode enviar um
pacote para um computador interno endereçando o pacote para o endereço externo
mapeado, como mostrado na Figura 06.

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 06 – Exemplo de NAT cone completo
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1.2
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Um NAT cone restrito limita o tráfego de entrada apenas em tráfego de
endereços IP para os quais anteriormente o endereço interno enviou pacotes, como
mostrado na Figura 07.

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 07 – Exemplo de NAT cone restrito
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Um NAT cone restrito de porta tem todas as restrições de um NAT cone
restrito, além de exigir que a porta de entrada de origem seja aquela que foi utilizada
com o endereço de origem de entrada em um pacote enviado anteriormente.
Se o endereço de origem ou a porta de origem não correspondem a um
destino anterior, o pacote não será roteado, como mostrado na Figura 08.

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 08 – Exemplo de NAT cone restrito de porta
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Um NAT simétrico tem todos os pedidos de um mesmo endereço IP interno e
porta que se destinam a um endereço IP externo específico e porta mapeados para
o mesmo endereço IP externo e porta.
Entretanto, caso uma mensagem vinda do mesmo endereço IP interno e da
mesma porta for enviada para outro computador externo, é utilizado um
mapeamento diferente.
Outrossim, apenas o computador externo que recebeu um pacote pode enviar
um pacote UDP de retorno para o computador interno, como mostrado na Figura 09.

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Figura 09 – Exemplo de NAT simétrico
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Pelas definições de NAT da RFC 3022, pode-se dizer que o NAT cone
completo tem um incremento de segurança padrão, porque mantém o tráfego de
entrada sem restrição alem da necessidade de encontrar a porta mapeada.
O NAT cone restrito tem uma segurança maior porque limita o tráfego de
entrada ao tráfego de endereços IP com os quais previamente mantiveram
comunicação, dificultando os possíveis ataques externos e requerendo que os
atacantes descubram ou adivinhem o endereço IP.
O NAT cone restrito de porta tem todas as restrições do NAT cone restrito e a
exigência de utilizar portas de pacotes enviados anteriormente, A dificuldade neste
caso está associada com o fato de o atacante ter de descobrir qual porta utilizar,
porque deverá ser uma que tenha sido utilizada por um pacote anteriormente.
O NAT simétrico por manter mapeados os pares IP origem e porta origem com
IP destino e porta destino para um endereço IP ou porta externa diferente cria uma
dificuldade maior aos atacantes que observam o tráfego.

5.3 Fatores de Vulnerabilidades do Túnel Teredo

Segundo Hoagland (2006), a maior preocupação de segurança com o
protocolo Teredo é o controle de segurança de redes locais (incluindo firewall e IPS)
evitado pelo túnel Teredo. O tráfego pode passar despercebido pelos controles de
segurança, fazendo com que os computadores e a rede interna fiquem totalmente
expostos a ataques vindos da internet IPv6.
Isso ocorre porque os controles (mesmo que suportem IPv6) não são aplicados
corretamente ao conteúdo de IPv6 situado dentro do pacote UDP. Como os clientes
Teredo são diretamente endereçados na internet, as organizações podem se achar
inesperadamente expostas à internet.

O Teredo tem as seguintes implicações de segurança adicionais:
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a) dificuldade de encontrar todo o tráfego Teredo para inspecionar, devido
à falta de portas fixas de cliente e relay;
b) pacotes Teredo enviados para hosts internos ou externos depois de ser
desempacotados pelo cliente, em função de roteamento de origem IP –
que permite previamente estabelecer o caminho (path) que um pacote
irá seguir para chegar ao seu destino, fazendo também com que o
destino do pacote envie respostas (replies) utilizando o mesmo caminho;
c) o Teredo tem perdas, para hosts IPv4 arbitrários criarem uma falha no
NAT de um cliente Teredo, pelo qual podem enviar o tráfego não
solicitado para o cliente, o que significa que um NAT restrito é
transformado essencialmente em irrestrito para cada porta mantida por
um cliente Teredo;
d) o Teredo anuncia (no endereço Teredo) uma porta do cliente aberta no
NAT e, ainda, informa se o NAT é mais ou menos restritivo;
e) worms têm o benefício do aumento da acessibilidade, uma vez que
podem chegar aos hosts, mesmo se localizados atrás de um NAT; e,
com certos tipos de vulnerabilidade dos hosts, podem espalhar-se para
os hosts como simples pacotes de UDP;
f) pode ser fácil negar o serviço Teredo para o cliente ou para o relay;
g) o espaço de endereço para varrer os endereços Teredo IPv6 é muito
menor que endereços IPv6 nativos;
h) o Teredo suporta IPsec e tem algumas medidas anti-spoofing
automaticamente aplicadas;
i) a RFC requer que os componentes Teredo realizem controles de
sanidade nos pacotes, os quais podem prevenir muitos ataques
potenciais.
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5.4 Fatores de Mitigação do Túnel Teredo

De acordo com Huitema (2006), o objetivo do serviço Teredo é tornar uma
máquina acessível por meio de IPv6. Os serviços que escutam o endereço Teredo
IPv6 passam a ser alvo potencial de ataques da internet IPv6.
Ainda segundo a RFC 4380, existem três fatores atenuantes:

a) o primeiro é a possibilidade de restringir alguns serviços para aceitar
apenas tráfego de vizinhos locais, por exemplo, usando endereço linklocal. O túnel Teredo não oferece suporte à comunicação usando
endereço link-local;
b) o segundo é o possível uso de uma solução de firewall local;
c) o terceiro é a disponibilidade de serviço de segurança IP (IPsec) como
IKE, AH ou ESP (RFC4306, RFC4302, RFC4303). Usar esses serviços
em conjunto com o Teredo é uma boa política, pois o IPsec irá proteger
o cliente de possíveis ataques em servidores intermediários como o
NAT, Teredo ou Teredo Relay.

Para mitigar problemas de segurança do Teredo, sugere-se bloquear ou, pelo
menos, inspecionar o tráfego Teredo.
A forma ideal para bloquear o Teredo é desabilitar o cliente, mas muitas vezes
a solução não é satisfatória por ser a única alternativa para acessar determinados
serviços.
Pode não haver método fácil e confiável para a detecção de tráfego externo
proveniente do Teredo na perspectiva de um cliente Teredo. Somente o servidor
reside em uma porta conhecida: 3544.
Qualquer saída de pacotes destinados à porta 3544 é suscetível de
relacionamento com Teredo, embora não podem ser garantidos que seja e o mesmo
se aplica para pacotes originados da porta 3544.
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Todas as outras portas UDP precisariam ser rastreadas pelo tráfego Teredo,
tanto de entrada como de saída.
Assim, bloquear a porta de saída 3544 pode não ser um controle eficiente
sobre o tráfego Teredo para muitos ambientes. Um cliente e um servidor poderiam
usar um mecanismo de out-of-band para negociar em usar uma porta diferente de
servidor (por exemplo, porta 53).
Essa é outra razão por que bloquear a porta de saída 3544 pode não ser um
controle suficiente sobre o tráfego Teredo. Em geral, é difícil interromper o fluxo de
pacotes IPv6 (ou quaisquer outros dados) entre duas partes que colaboraram.

5.5 Ferramenta GNS-3

A ferramenta GNS-3 é um simulador de rede em ambiente gráfico que permite
modelar topologias de redes de computadores e então emular ambientes reais,
estudando o comportamento das redes. Com ela pode-se estimular os nós de rede,
de maneira controlada, analisar os resultados e extrair conclusões objetivas com boa
aproximação do comportamento verificado nas redes reais. O aparato permite aferir
parâmetros sem necessidade de expor a rede a experimentos que possam
prejudicar o desempenho do ambiente de produção, permitindo avaliar as condições
aceitáveis para validação e implantação correta do modelo.

5.6 Cenário de Estudo – GNS-3

Estabeleceu-se um cenário para a simulação, oferecendo boas comparações
entre as aplicações baseadas em IPv6 e os homólogos em IPv4, como mostrado na
Figura 10.
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Figura 10 – Cenário de topologia GNS3
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A sequencia de atividades realizadas para a utilização da ferramenta GNS-3 é
apresentada no Diagrama de Atividades, como mostrado na Figura 11.
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Iniciar o simulador GNS-3
• Conf igurar o diretório de trabalho do Dynamips e adicionar um
ou mais imagens de IOS CISCO (IOS com PIX)
• Testar o roteador compatível com a IOS e acessar o roteador
pelo console
• Conf igurar o IDLE PC para o roteador

GNS-3 Ok?
• Não  Verif icar conf igurações GNS-3
• Sim  Iniciar o Oracle VirtualBox
• Instalar e conf igurar 2 máquinas virtuais, sendo uma com MSWin Vista e outra com MS-Win 7
• Testar a conectividade das máquinas virtuais
• Verif icar o f uncionamento do túnel Teredo

Retornar ao GNS-3
• Adicionar duas nuvens e conf igurar com a interf ace de cada
uma das máquinas virtuais
• Realizar a conexão entre as nuvens e o roteador
• Recalcular o IDLE PC

Iniciar os experimentos e a captura dos pacotes

Figura 11: Diagrama de Atividades GNS-3
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Utilizou-se o programa VirtualBox da Oracle para emular as estações Microsoft
Windows Vista e Microsoft Windows 7, com o protocolo de tunelamento automático
Teredo em funcionamento como mostrado na Figura 12.
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máquina virtual MS-Win7 –

gerenciador de máquina virtual –

Teredo 2

Oracle VirtualBox

máquina virtual MSWinVista – Teredo 1

Figura 12 – Cenário de topologia VirtualBox
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

No programa GNS-3, utilizou-se o Internetwork Operating System (IOS) c3660telcoentk9-mz.124-13b.bin para emular um roteador Cisco da série 3600. Este IOS
tem as características de suportar IPv6 e IPsec, além de NAT. O roteador foi
configurado com o endereço IPv4 192.168.56.10, e as estações virtuais com o
endereço 192.168.56.101 e 192.168.56.103, respectivamente Teredo 1 e Teredo 2.
O endereço de túnel automático Teredo para a estação Teredo 1 é:
endereço IPv6 = 2001:0:4137:9e76:20c9:35c1:375e:7c60
endereço IPv6 de link local = fe80:: 20c9:35c1:375e:7c60
O endereço de túnel automático Teredo para a estação Teredo 2 é:
endereço IPv6 = 2001:0:4137:9e76:3488:39af:375e:7c60
endereço IPv6 de link local = fe80::3488:39af:375e:7c60
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A maioria dos testes foi realizada de acordo com o fluxo mostrado na Figura
13, resultando na troca de 50.000 a 1 milhão de pacotes, dependendo do tamanho
dos pacotes trafegados. As métricas utilizadas foram o throughput, latência e
overhead de tunelamento dos pacotes:

a) throughput – refere-se à largura de banda real medida em certa hora
específica do dia, usando específicas rotas de internet e durante a transmissão
de um conjunto específico de dados na rede;
b) latência – também conhecida como RTT, é a quantidade de tempo que um
pacote consome para atingir um host e retornar ao host de origem.
c) overhead de tunelamento – a quantidade de overhead causada pela criação
do túnel, encapsulamento e desencapsulamento dos pacotes, medida em
comparação com o tráfego direto/sem tunelamento.

Acesso ao sítio
http://ipv6.beijing20
08.cn/en/vídeo/inter
view/giselledavies/

Acesso ao sítio
http://www.youtube.
com.sixxs.org/

Figura 13: Fluxo de testes realizados.
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Acesso ao sítio
http://www.playboy.
com.sixxs.org/

Acesso ao sítio
http://www.ipv6.cisc
o.com/

Executado
visualização e
cópia de arquivos e
documentações e
f ilmes.
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A Tabela 2 apresenta um resumo do tráfego capturado no ambiente da
empresa A (que prefere não ter o nome revelado e na qual este pesquisador exerce
a função de administrador de rede) e na simulação com o GNS-3.

Tabela 2 – Tráfego Capturado GNS 3 x Ambiente da Empresa A
Tráfego GNS-3
Número total de
pacotes
Tempo de captura

1.197.485
54 min

119 MB
Tamanho
do
Arquivo
Número de bytes
45.651.400
UDP
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Tráfego ambiente na Empresa A
Número total de
80.348
pacotes
Tempo de Captura
9 min
Tamanho
Arquivo
Número de
UDP

do
bytes

70 MB
1.031.069

5.7 Resultados Obtidos com a Captura de Tráfego

Para as medidas de throughput, obteve-se o resultado mostrado na Figura 14,
em que se observa que tanto o trabalho efetuado no ambiente da empresa A como
no simulador GNS-3 mantém-se similar, havendo constância na transmissão de
dados no túnel Teredo. O ambiente da empresa A tem uma largura de banda total
média de 1000 Kb e o GNS-3 tem a largura de banda total média de 400 Kb.
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Figura 14 – Largura da banda: throughput da rede da empresa A x GNS-3
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A latência é uma métrica importante para muitas aplicações, principalmente de
áudio e vídeo, em que a sensibilidade para o atraso está diretamente conectada à
qualidade de imagem e som. A Figura 15 demonstra que o atraso aplicado no
tunelamento Teredo, em função de operações de requisição e resposta, como
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e DNS, impacta diretamente no RTT.
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Figura 15 – Latência da rede da Empresa A x GNS-3
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O overhead de tunelamento considera o processo global de tunelamento, que
inclui o atraso de configuração do túnel, adicionado com o atraso de processamento,
o retardo de transmissão, a manutenção do túnel e a desmontagem do túnel. Como
o Teredo encapsula todo o pacote IPv6 dentro de um pacote UDP-IPv4, o servidor
Teredo toma mais tempo para encapsular e desencapsular cada pacote na entrada
do túnel e no ponto de saída.
A Figura 16 apresenta a situação de overhead de tunelamento nos dois
cenários, tendo um tempo médio de dez segundos.
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Figura 16 – Overhead da rede da Empresa A x GNS-3
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

5.8 Resumo do Capítulo

Políticas de segurança baseada em controles de rede em funcionamento (por
exemplo, firewalls, IDSs, IPSs), mesmo aqueles que oferecem suporte ao IPv6, são
ignoradas para o tráfego Teredo. Embora os controles possam continuar com a
inspeção de IPv4, o tráfego real está ocorrendo no túnel UDP. Caso estes controles
sejam atualizados para verificar o tráfego Teredo, eles não serão aplicados
adequadamente ao IPv6. Também pode ser difícil inspecionar todo o tráfego Teredo
devido à falta de número fixo de portas no cliente.
Um IDS deve ser capaz de decodificar IPv4 e IPv6 igualmente para detectar
falhas e ataques de backdoors. O IDS deve estudar o pacote e analisar em um nível
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mais profundo o tráfego encapsulado. Para lidar com algo como o Teredo, o IDS
deve filtrar ainda mais o pacote UDP que a prática atual de não-encapsular o tráfego
IPv6. Em resumo, os "crackers" muitas vezes têm mais experiência e melhores
ferramentas de que muitos "hackers" e os administradores de rede

tentando

proteger suas redes. E isso contribui para uma situação muito perigosa em que o
conhecimento IPv6 se torna cada vez mais crítico ao longo do tempo.
Existe a possibilidade de aplicar controles de segurança no cliente Teredo. Isso
é aconselhável desde que o Teredo especificamente coloque o cliente diretamente
na internet (qualquer host IPv6 pode enviar pacotes que alcançarão o cliente). No
entanto, o Teredo não exige tais controles e quaisquer controles exclusivos para a
rede são ignorados. Os controles baseados em rede que têm um controle análogo
no cliente (por exemplo o firewall) tiveram capacidade de defesa reduzida. Uma
situação na qual controles de segurança são importantes para os clientes Teredo —
especialmente quando controles de segurança de rede têm sido ignorados — é com
o roteamento de origem de IPv6. O roteamento de origem é frequentemente
desativado por meio de controles de rede. Se ele não estiver desabilitado no cliente,
um pacote de roteamento de origem de IPv6 enviado via Teredo será encaminhado
pelo cliente Teredo para o próximo destino, que pode ser dentro da rede.
O protocolo Teredo fornece uma função de bubble-to-open, que permite que
hosts IPv4 arbitrários possam enviar tráfego não solicitado para o cliente. Este
cliente transforma um NAT restrito em irrestrito (cone completo) para cada porta
mantida por um cliente Teredo.
O tipo de NAT do cliente revelado no endereço Teredo pode facilitar ataques.
Um invasor pode interpretar o fato que o bit de cone é 1 como um sinal de
fraqueza de rede e preferencialmente atacar tais hosts.
Worms que atacam camada 3 ou 4, tais como worms de varredura de
endereço IP, têm o benefício do aumento da acessibilidade, uma vez que eles
podem chegar a hosts inclusive se forem atrás de um NAT. Mesmo se um firewall
estivesse em vigor em um host, se existe uma vulnerabilidade no cliente Teredo ou
algum outro componente pre-firewall que permite execução remota de código, um
worm que se espalha com um único pacote UDP (como Slammer) pode ser ativado.
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De acordo com Hoagland (2006), os componentes Teredo na internet fornecem
um meio mais fácil de negar serviço quando um dos pares é um cliente Teredo do
que quando a conectividade IPv4 ou IPv6 nativa está em uso. Segundo o autor, a
razão varia de acordo com o ataque. Se pacotes IPv6 com diferentes endereços de
destino Teredo são enviados por meio de um relay Teredo, o número de registros de
endereços de pares que o relay pode armazenar simultaneamente será
ultrapassado, o que causaria no mínimo degradação significativa do serviço.
Hoagland suspeita que este seja um problema mais sério do que acontece com
roteadores IPv4 ou IPv6, porque acredita que esse limite será facilmente atingido,
especialmente pelo fato de o relay poder enfileirar pacotes por até seis segundos
enquanto aguarda pelo estabelecimento dos NATs.
O autor afirma que existe um problema semelhante no cliente, uma vez que é
provavelmente fácil fazer com que um cliente se conecte a muitos destinos
diferentes e, portanto, exceda o número máximo de pares que pode manter
simultaneamente. Se um servidor Teredo é submetido a um ataque força bruta de
negação de serviço ou se for comprometido, o impacto pode ser mais generalizado
do que no caso de IPv4 ou IPv6 nativo, haja vista que grande número de clientes
pode depender dele para obter acesso via IPv6.
O Teredo tem medidas antifalsificação aplicadas automaticamente. Embora
não infalíveis nem tão fortes como o IPsec, tais medidas são positivas e oferecem
mais validação de pares que as normalmente aplicadas, especialmente no caso de
IPv4. Além disso, o IPsec é compatível com o Teredo, mas pode não ser compatível
com outros mecanismos de transição.
No Apêndice C, sugere-se um documento que orienta administradores de rede
em Práticas de Segurança.
A proposta principal da ferramenta GNS-3 é a simulação de um ambiente de
produção para, na análise dos resultados, obterem a maior proximidade com os
resultados reais e validar corretamente a implantação do modelo.
Pelas métricas utilizadas, obteve-se graficamente a proximidade com o modelo
real, comprovando o comportamento da rede simulada com a rede da empresa A.
Diversas metodologias podem ser exploradas no ensino e aprendizagem de
redes de computadores.
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Para Administradores de Rede, a adoção de uma ferramenta que possibilite a
construção, modificação ou mesmo a simples manipulação dos elementos de rede,
gera uma motivação adicional, haja vista que conceitos extremamente abstratos e
desconhecidos podem ser colocados em prática, o GNS3 tem se mostrado eficiente
nos diversos modelos de redes baseados em estruturas fixas. O uso do GNS3
permite ao Administrador de Rede criar ambiente complexo sem a necessidade de
aquisição de equipamentos, e com isso pode comprovar o uso de uma ferramenta
que tanto pode ser utilizada em laboratório quanto em ambiente de trabalho.

86

6 CONTROLE DE SEGURANÇA DO CLIENTE TEREDO

Este capítulo apresenta a experimentação prática e as discussões dos
resultados obtidos observados na Empresa A, onde se realizou o estudo de caso, os
aspectos das limitações a ser consideradas, a conclusão e contribuições efetivas.

6.1 Considerações Iniciais

Ao implantar os primeiros computadores com Windows Vista no final de 2008
na Empresa A, detectou-se tráfego incomum pelo firewall/proxy na rede da Empresa
A (que prefere não ter o nome revelado e na qual este pesquisador exerce a função
de administrador de rede), como mostra a Figura 17, 18 e 19.

Figura 17 – Tráfego de rede na Empresa A em situação normal – ferramenta CACTI
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Figura 18 – Tráfego de rede na Empresa A em situação anormal – ferramenta CACTI

Analisando os gráficos das Figuras 17 e 18, verificou-se que o tráfego diário
duplicou, alcançado a capacidade máxima do enlace de 1 Mbps (Megabit por
segundo).
A coluna vertical é representada por bytes por segundo, e o enlace de dados
tem 1Mbps, que representa 102,4 KBps (Kilobytes por segundo).
O tráfego inicial, de acordo com a Figura 17, era de aproximadamente 40
KBps, e após o tráfego IPv6 Teredo inoportuno, passou a ser de aproximadamente
79 KBps, como mostrado na Figura 18, evidenciando o quase limite da capacidade
do enlace.
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Figura 19 – Cenário do ambiente da Empresa A
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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A Figura 19 mostra o cenário do ambiente de rede da Empresa A, em que se
nota que há conexões locais cabeadas e sem fio sendo controladas por um
firewall/proxy.
Iniciou-se a análise do tráfego por meio da ferramenta Wireshark, uma das
mais conhecidas e utilizadas para análise de tráfego em redes de computadores, e
descobriu-se o tráfego IPv6 de mensagens ICMPv6, como mostra a Figura 20, 21 e
22. Esse fato serviu de alerta contra possíveis vulnerabilidades, dando origem ao
presente estudo.

linhas 15, 123,
141 e 207 –
impressoras

linhas 331 a

multifuncionais

338 – troca de

em busca de

mensagens

um endereço

entre hosts

DHCPv6.

vizinhos –
protocolo ND

Figura 20 – Identificação de tráfego - ferramenta Wireshark

90

Figura 21 – Uso de rede total para os diferentes tipos de tráfego de rede – ferramenta
CACE Pilot

A Figura 21 mostra a utilização da rede para os diferentes tipos de tráfego de
protocolo (para um tráfego de 720 KB por 16 min). O tipo desconhecido (Unknown),
com 23,40%, representa o tráfego ICMPv6 de troca de mensagens ND, que a
ferramenta de análise CACE Pilot (ferramenta de captura de tráfego de rede,
complementar à ferramenta Wireshark) identifica como Unknown.
A Figura 22 mostra a utilização da rede em um formato de gráfico de pizza,
utilizando-se da ferramenta CACE Pilot.

91

Figura 22 – Utilização da rede para diferentes tipos de tráfego de rede – ferramenta CACE
Pilot

6.2 Estudos Preliminares

Quando da análise das capturas efetuadas pela ferramenta Wireshark,
descobriu-se que as impressoras multifuncionais traziam também o protocolo IPv6
habilitado, como mostrado na Figura 20, e processavam tráfego multicast em busca
de um endereço IPv6 por meio do protocolo DHCPv6.
Concentrou-se o estudo nos computadores com o sistema operacional
Windows Vista, e verificou-se que o protocolo Teredo criava túneis IPv6. Mesmo
com os bloqueios habilitados no firewall, com as regras de IPS/IDS, os túneis eram
criados, como mostrados na Figura 23.
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.
Figura 23 – Configuração de rede de cliente Windows Vista com túneis habilitados
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Buscaram-se informações a respeito do tráfego e encontrou-se o documento
produzido pelo Instituto de Pesquisa de Segurança da Symantec intitulado ―Windows
Vista network attack surface analysis‖, tendo como autor principal o Doutor James
Hoagland.
A Figura 24 mostra o tráfego de saída, o tráfego da rede local enviado para o
mundo externo, utilizando-se da ferramenta CACE Pilot.
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Figura 24 – Tráfego de saída por diferentes protocolos – ferramenta CACE Pilot

A partir do documento de Hoagland (2006), e verificando-se o tráfego da rede,
notou-se que o problema comum estava sendo o protocolo Teredo, e que os
mecanismos de segurança não tinham efeito sobre esse novo tráfego. Todos os
usuários na rede da Empresa A, para navegação na internet, necessitam de
autenticação no Proxy, como mostrado na Figura 25. Sem a autenticação no serviço
de Proxy, não é possível navegar na internet, porem com a utilização do Teredo, os
usuários conseguiam navegar sem autenticação.
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Figura 25 – Configuração de acesso por Proxy
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Verificou-se que alguns usuários estavam navegando em sítios não permitidos,
utilizando-se de conexão IPv6, pelo mecanismo de tunelamento Teredo, como
mostrado na Figura 26.

95

http://ipv6.beijing2008.cn/en/vídeo/interview/giselledavies/
6.3

http://www.ipv6.org/v6-www.html

Figura 26 – Acesso a páginas IPv6 pelo túnel Teredo por meio de Proxy-NAT
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Outros sítios IPv6 utilizados foram os seguintes:
http://ipv6.google.com/
http://www.flickr.com.sixxs.org/
http://www.playboy.com.sixxs.org/
http://www.sixxs.net/
http://go6.net/4105/description.asp?product_id=170&category_id=276
http://www.ipv6.cisco.com/
http://www.youtube.com.sixxs.org/

Notou-se que se tornava inviável desativar o protocolo IPv6, pois, quando havia
as conexões de fornecedores, visitantes ou clientes, o tráfego IPv6 estava presente
novamente.
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6.3 Gerenciamento de Rede

As redes de computadores estão cada vez maiores, heterogêneas e
importantes para as empresas, e o tempo de indisponibilidade cada vez menor. As
tecnologias estão mais complexas e, com a crescente descentralização dos recursos
computacionais, existe a necessidade de que os administradores de rede controlem
as atividades e monitorem o uso de recursos materiais (roteadores, computadores,
etc.) e ou lógicos (protocolos), fisicamente distribuídos na rede, assegurando, na
medida do possível, confiabilidade, tempo de resposta aceitável e segurança das
informações.

6.4 Desempenho do Protocolo UDP

O desempenho do protocolo UDP é medido através do cálculo de seu RTT. O
Round Trip Time (RTT) pode ser definido como uma medida de atraso entre dois
hosts (overhead). É o tempo total para que um pacote ou datagrama deixe uma
máquina, atinja a outra e retorne. O RTT em uma arquitetura cliente/servidor UDP
pode ser medido através da diferença entre o RTT de chegada menos o RTT de
saída.
O cliente UDP dispara um relógio e envia um datagrama ao servidor, aguarda o
retorno do servidor devolvendo o datagrama. No momento de chegada do
datagrama do servidor, o relógio é parado e então é realizado o cálculo do Round
Trip Time (RTT), conforme a Fórmula 1 a seguir.

RTT = RTTfinal – RTTinicial
Fórmula 1 – Fórmula do Round Trip Time (RTT)
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Verificou-se o RTT do tráfego apresentado na Figura 18 e encontrou-se o
desempenho mostrado na Figura 27.

350
300
250
200
Teredo

RTT (ms)
150

Tráfego Direto/Sem Túnel
(numeros sem conversao)

100
50
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23
Pacotes

Figura 27 – Desempenho do tráfego Teredo versus tráfego direto
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Pelo gráfico apresentado na Figura 27, verificou-se que o tráfego Teredo tem
RTT muito elevado em comparação ao tráfego IPv4-UDP direto entre os hosts.
A Figura 28 apresenta os diferentes tipos de tráfego por total de bits, e
observa-se que apenas o tráfego Teredo excede em muito o tráfego tradicional. A
escala utilizada foi o numero total de bits, na ordem de milhões de bits.
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Figura 28 – Utilização da rede para os diferentes tipos de tráfego por total de bits
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

A Figura 29 apresenta o total de pacotes trafegados por meio do protocolo
UDP, utilizando-se da ferramenta CACE Pilot.

Figura 29 – Tráfego da rede por meio do protocolo UDP –ferramenta CACE Pilot
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6.5 Monitoração de Tráfego

Decidiu-se procurar alguma ferramenta que monitorasse o tráfego, e que
tivesse como característica o poder de alertar sobre tráfego suspeito, e que fosse
desenvolvida em código aberto.
Encontrou-se a ferramenta Neighbor Discovery Protocol Monitor (NDPMon)5. O
NDPMon trabalha com pacotes de ICMPv6 e observa a rede local para verificar se
as mensagens de descoberta de vizinhança se comportam corretamente.
Quando detecta mensagem suspeita de Neighbor Discovery, o NDPMon
notifica o administrador por escrito no syslog e, em alguns casos, envia relatório de
e-mail. O NDPMon é muito semelhante ao conhecido arpwatch sobre as atividades e
as

configurações

incorretas,

mas

também

fornece

novas

funcionalidades,

específicas para o protocolo Neighbor Discovery, como detectar ataques que
poderiam prejudicar a rede.
De acordo com Nikander, Kempf e Nordmark (2004), o NDP como foi definido é
vulnerável a diversos tipos de ameaça e ataque. Os três principais tipos de ameaça
são: ataques de redirecionamento – um nó malicioso redireciona pacotes do receptor
para outro nó no enlace; negação de serviço (DoS) – um nó malicioso impede a
comunicação entre o nó sob ataque e todos os outros nós, ou um endereço de
destino específico; ataque de inundação DoS – um nó malicioso redireciona outros
hosts para o tráfego da vítima.

6.6 Cenário de Estudo

5

http://ndpmon.sourceforge.net/
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Para a implantação da ferramenta NDPMon foi utilizado como cenário uma
rede de computadores de acordo com a Figura 30 (a Empresa A preferiu não
divulgar os endereços de rede).
O Apêndice D e o Apêndice E exibem detalhes de instalação e configuração
da ferramenta.

Figura 30 – Cenário de estudo
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O Quadro 04 descreve os equipamentos utilizados no cenário apresentado.
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Switch 3COM 3CBLSG24 – 24 portas GB e 4 portas Fibra
3COM Office Connect 3C16753 – 8 portas
Roteador Cisco 1700 series com 1 porta serial síncrona
e 1 porta fast ethernet
1 – Proxy/Firewall
Servidor HP Proliant ML110 Pentium D com 2 GB de memória
e 160 GB de HD e 2 placas de rede Gigabit Intel.
Sistema Linux Ubuntu 10.4 e Firewall Endian 2.3.
1 – servidor NDPmon
Servidor HP Proliant ML110 Xeon com 2 GB de memória
e 160 GB de HD e 2 placas de rede Gigabit Intel
com Sistema Linux Debian 5.0
1 – roteador Wireless
Roteador Linksys WRT150N
Computadores estações HP Compaq dx7500 SFF – PIII Xeon com
2 GB de memória, 250 GB de HD e placa de rede
Gigabit Intel com Sistema Windows Vista.
Quadro 04 – Descrição dos equipamentos que compõem o cenário
2 - Switch GB
1 – Hub
1 – Roteador CISCO

Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O servidor NDPMon possui duas placas de rede, sendo uma placa externa,
ligada a um hub e que monitora todo o tráfego externo, e uma placa interna ligada a
um switch da rede local, que monitora todo o tráfego interno.

6.7 Características da Ferramenta NDPMon

As atividades monitoradas pela ferramenta NDPMon são:
a) new station – um endereço novo de ethernet surge na rede; um novo
host foi conectado;
b) new activity – o host origem não teve nenhuma atividade durante o mês
passado;
c) bogon – o endereço origem IPv6 não é da rede local;
d) ethernet mismatch – o endereço de ethernet especificado dentro da
opção de ICMP não é o mesmo que o endereço de origem do pacote de
Ethernet;
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e) changed ethernet address – um host alterou o endereço ethernet
enquanto manteve o mesmo endereço de IPv6;
f) flip flop – um host está trocando entre dois diferentes endereços de
ethernet;
g) reused address – um host está reutilizando um antigo endereço de
ethernet.

Uma das atividades executadas pela ferramenta é legitimar os endereços da
rede e validar o roteamento e os endereços IPv6 utilizados na rede local, como
mostrado na Figura 31.

Figura 31 – Saída de hosts descobertos da ferramenta NDPMon (modo gráfico)

Baseado nas vulnerabilidades do protocolo NDP, a ferramenta pode detectar
os seguintes ataques:
a) wrong router Mac – o endereço de origem ethernet no Router
Advertisement não é válido;
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b) wrong router IP – o endereço de origem IPv6 no Router Advertisement
não é válido;
c) wrong prefix – o prefixo anunciado no Router Advertisement não é válido
na rede;
d) wrong router redirect – a origem da mensagem Redirect não é uma rota
legitima;
e) NA router flag: o Neighbor Advertisement tem o Router Flag não definido
na lista de roteadores conhecida;
f) DAD DoS – Negação de Serviço para o mecanismo de Descoberta de
Endereço Duplicado;
g) ethernet broadcast – o endereço de origem ethernet é o endereço de
broadcast;
h) IP broadcast – o endereço de origem IPv6 é um endereço de multicast
especifico;

O quadro 05 apresenta um resumo das atividades e vulnerabilidades
detectadas pela ferramenta NDPMon.
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Atividades Monitoradas

Vulnerabilidades
Detectadas

new station – novo host na
rede

wrong router MAC –
endereço inválido

new activity – host sem
atividade

wrong router IP – endereço
inválido

bogon – endereço origem
não pertence a rede local

wrong prefix – prefixo
inválido

ethernet mismatch –
endereço especificado no
ICMP diferente do endereço
origem

wrong router redirect –
origem da mensagem
redirect não é legitima

changed ethernet address –
endereço alterado

NA router flag – não
definido na lista de
roteadores conhecidas

flip flop – troca de endereço

DAD DoS – negação e
serviço para o DAD

reused address –
reutilização de endereço

ethernet broadcast –
endereço ethernet é o
endereço broadcast
IP broadcast – endereço
multicast especifico

Quadro 05 – Descrição das Atividades X Vulnerabilidades – ferramenta NDPMon
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

Quando descoberto, todos esses comportamentos notificam por escrito o
syslog e enviam um relatório de e-mail.
Alguns deles não são somente a manifestação de um comportamento
malicioso ou uma falta de configuração, eles simbolizam vulnerabilidade na pilha de
IPv6, como mostrado na Figura 32.
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Observa-se que após a simulação de um ataque de DoS, utilizando-se de uma
ferramenta de ataque, a ferramenta NDPMon, alertou para uma alteração de
roteador não conhecido na lista de roteadores (linhas em cor laranja).

Figura 32 – Saída de alertas da ferramenta NDPMon (modo gráfico)

6.8 Experimentos Realizados

Após a implantação em produção e o sucesso no retorno do monitoramento
com o recebimento de alertas de atividades IPv6 na rede, realizaram-se
experimentos de ataque utilizando-se da biblioteca THC IPv6 Attack Toolkit
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desenvolvida por Van Hauser do grupo The Hackers Choice 6. Utilizou-se o cenário
apresentado na Figura 30, incluindo uma estação de trabalho como responsável por
gerar os ataques. O Toolkit se propõe a ser um conjunto de ferramentas de ataque à
plataforma IPv6, explorando falhas no ICMPv6.
A seguir tem-se uma breve descrição das ferramentas disponíveis no pacote:
a) Parasite6 – consiste em um spoofer ICMP, respondendo à ICMP
Neighbor Solicitation e ICMP Neighbor Advertisement. Servindo de base
para um ataque do tipo Man-in-the-Middle;
b) Alive6 – um scanner de dispositivos ligados à rede realiza ação de forma
bastante efetiva;
c) Fake_router6 – anuncia a máquina como um roteador na rede, com
prioridade

máxima,

emitindo

um

simples

pacote

de

Router

Advertisement;
d) Redir6 – redireciona o tráfego para a máquina de forma inteligente
(Man-in-the-Middle) com um inteligente ICMP spoofer;
e) toobig6 – diminui o MTU da rede enviando um pacote de anúncio de
roteador com o MTU desejado;
f) detect-new-IP6 – detecta novos dispositivos IPv6 que se conectaram na
rede;

é

um

daemon

que

fica

ouvindo

todos

os

Neighbors

Announcements;
g) Dos-new-IP6 – detecta novos dispositivos rodando na pilha IPv6, e
responde a mensagens de Duplicated Address Detection (DAD),
informando colisões de endereços na rede Denial of Service (DOS).
Para verificar se o IP não está em uso na rede, o host envia pacotes de
Neighbor Solicitation pelo próprio IP, e o ataque consiste em ouvir o
tráfego da rede e responder a todos os Neighbor Solicitations de próprio
IP, fazendo assim falsas colisões de IP na rede;
h) Fake_mld6 – anuncia a máquina como pertencente a um grupo multicast
de escolha na rede;
i) Fake_mIPv6 – rouba um IP móvel se o IPsec não é necessário para
autenticação;

6

http://freeworld.thc.org/thc-ipv6/
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j) Fake_advertiser6 – anuncia uma máquina na rede com um pacote de
Neighbor Advertisement forjado;
k) Smurf6 – realiza um ataque de flood, enviando pacotes de ICMPv6 Echo
Request em broadcast, com o endereço da vítima como retorno; assim.
com as respostas de todos os hosts da rede, o host acaba tendo um
Denial of Service, conhecido como ataque de smurf;
l) Rsmurf6 – realiza um ataque de smurf remoto, conhecido apenas por
funcionar no Linux até o momento.

Todo o pacote de ferramentas de ataque do THC é baseado na biblioteca THCIPv6-LIB, que consiste em um conjunto de funções elaboradas a fim de facilitar a
captura, alteração e envio de pacotes em uma rede funcionando sobre a pilha
TCP/IPv6.
O quadro 06 apresenta um resumo por tipo de ferramenta THC e o tipo de
ataque simulado.
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Ferramenta THC

Ataque Simulado

Parasite6

Spoofer ICMP,

respondendo à ICMP

Neighbor Solicitation e
ICMP Neighbor
Advertisement - base

para um ataque do tipo
Man-in-the-Middle;
Alive6

Descobre dispositivos IPv6
ligados à rede;

Fake_router6

Anuncia a máquina como
um roteador na rede, com
prioridade máxima;

Redir6

Redireciona o tráfego para a
máquina de forma
inteligente

Toobig6

Diminui o MTU da rede
enviando um pacote de
anúncio de roteador com o
MTU desejado;

Detect-new-IP6

Daemon que detecta todos

Dos-new-IP6

Nega qualquer novo
dispositivo IPv6 na rede –
DAD spoofing;

Fake_mld6

Anuncia à máquina como
pertencente a um grupo
multicast de escolha na
rede;

Fake_mIPv6

Rouba um IP móvel se o
IPsec não é necessário para
autenticação;

Fake_advertiser6

Anuncia uma máquina na
rede com um pacote de NA
falso;

Smurf6

Realiza um ataque de flood
na rede local – ataque de
DoS;

Rsmurf6

Realiza um ataque de smurf
remoto, conhecido apenas
por funcionar no Linux até o
momento.

os novos dispositivos IPv6;

Quadro 06 – Tipo de ferramenta THC X Ataque Simulado
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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6.9 Resultados Obtidos com a Implantação da Ferramenta NDPMon

Quando a ferramenta NDPMon é iniciada, ela escuta a rede e captura os
pacotes ND. A ferramenta implanta a análise de função para verificar se o pacote é
legitimo ou é malicioso. No início da monitoração, a ferramenta armazena em cache
os hosts vizinhos; e, contanto que a rede permaneça em estado inicial, nenhum
novo relatório será enviado.
No resto da seção, todos os relatórios mostrados são mensagens do syslog,
como mostrado na Figura 33 e 34.

Figura 33 – Saída do syslog da ferramenta NDPMon
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Figura 34 – Mensagem de email de alerta
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

6.10 Resultados Obtidos com a Utilização do Toolkit THC e o simulador GNS-3

No cenário apresentado na Figura 12, incluiu-se uma máquina virtual com
sistema Linux Ubuntu 10.04 LTS e endereço IPv4 192.168.56.105 com nome de
host paulo-laptop para aplicar a ferramenta do Toolkit THC Parasite6, simulando um
ataque MITM. A Figura 35 e 36 mostram o resultado obtido pela ferramenta
NDPmon.
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Figura 35 – Saída do syslog da ferramenta NDPMon na simulação GNS-3

Figura 36 – Saída de alerta da ferramenta NDPMon na simulação GNS-3

6.11 Resultados Obtidos com a utilização do Toolkit THC na rede da empresa A

Das ferramentas do Toolkit utilizou-se a Alive6, Parasite6 e Redir6, que
servirão de base para um ataque do tipo Man-in-the-Middle.
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6.11.1 Alive6

O Alive6 é uma ferramenta de descoberta de dispositivos na rede que estejam
rodando sobre a plataforma IPv6, cujo mecanismo de funcionamento é inteligente e
toma proveito de algumas brechas do protocolo ICMPv6 herdados do antecessor.
O Alive6 prepara três pacotes ICMPv6 Echo Requests: o primeiro é normal,
possuindo como endereço de origem a máquina que realiza o scan e destino os
endereços de multicast/broadcast da rede; o segundo consiste em um pacote Echo
Request com o campo de opções inválido; e o terceiro consiste em um pacote Echo
Request com um cabeçalho de opção hop-by-hop, informando que o próximo
cabeçalho é um cabeçalho ICMPv6.
Os pacotes têm por objetivo provocar respostas vindas das máquinas rodando
a pilha IPv6 na rede: o primeiro pacote espera uma resposta comum ao Echo
Request, que seria um Echo Reply; o segundo visa forçar os hosts na rede a
informar que existe falha nas opções do pedido recebido; e o terceiro pretende
receber uma mensagem de erro não compreendendo a ordem dos cabeçalhos no
pacote.
A Figura 37 apresenta o resultado obtido com o uso do comando Alive 6.
SCTEREDO:/var/www/ndpmon# alive6 eth0
Alive: fe80:0000:0000:0000:f15b:fae9:f6bf:eb4b
Alive: fe80:0000:0000:0000:0215:f2ff:fec1:49ca
Alive: fe80:0000:0000:0000:4163:5101:b27d:45df
Alive: fe80:0000:0000:0000:0213:21ff:fe64:af45
Alive: fe80:0000:0000:0000:0204:00ff:fee1:6709
Alive: fe80:0000:0000:0000:0220:00ff:fe51:2054
Alive: fe80:0000:0000:0000:0220:00ff:fe51:252c
Alive: fe80:0000:0000:0000:0220:00ff:fe51:4709
Alive: fe80:0000:0000:0000:0220:00ff:fe51:24f1
Alive: fe80:0000:0000:0000:0a00:27ff:fec9:8efe
Alive: fe80:0000:0000:0000:21fe:27c4:f5fe:6645
Alive: fe80:0000:0000:0000:0a00:27ff:fe14:eb68
Found 12 systems alive
SCTEREDO:/var/www/ndpmon#
Figura 37 – Comando Alive6
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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6.11.2 Parasite6

O Parasite6 é uma ferramenta que visa possibilitar ataques do tipo Man-in-theMiddle (MITM) ou Denial of Service (DoS), cujo funcionamento é simples e aproveita
certas vulnerabilidades da especificação do protocolo ND. O Parasite6 consiste em
um programa que realiza uma escuta promíscua na rede (escutando todo o tráfego
que chega à interface em questão) e aguarda receber pedidos de solicitação de
vizinhança, respondendo a todos com o próprio endereço MAC (ou outro passado
como parâmetro).
A fim de realizar um ataque do tipo MITM, bastaria ativar a opção de
redirecionamento de pacotes na máquina executando o Parasite6, caso contrário os
pacotes serão redirecionados à máquina e descartados.
Para realizar um ataque DoS basta informar um endereço MAC de destino
inexistente, fazendo as vítimas enviar os pacotes para lugar nenhum. O Parasite6
apresenta dois problemas: o primeiro é responder a todas as solicitações de
vizinhança, atacando toda a rede; o segundo é o fato de o programa cair em
condição de corrida com a máquina real ao qual a solicitação de vizinhança é
endereçada.
A Figura 38 e a Figura 39 apresentam o resultado obtido com o uso do
comando Parasite6 (eth0 fe80::1457:1ee0:3f57:fee8):

Figura 38 – Comando Parasite6
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Figura 39 – Comando parasite6 escrito no syslog
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

6.11.3 Redir6

Redir6 é uma ferramenta que visa possibilitar ataques do tipo MITM ou DoS.
Seu funcionamento é bem semelhante ao Parasite6, mas aproveita a falta de um
mecanismo para verificar a autenticidade de roteadores. O programa faz o
redirecionamento de rota, permitindo que a entrada do roteador na NDP cache para
roteadores seja alterada. Assim, os pacotes podem ser destinados a quaisquer
outros hosts da rede, ou para um host não existente, causando um ataque de DoS.
As Figuras 40, 41 e 42 apresentam o resultado obtido com o uso do comando
Redir6.

Figura 40 – Comando Redir6
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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Figura 41 – Comando Redir6 escrito no syslog
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

configurações antes da execução do redir6:
Adaptador Ethernet Conexão local:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . :
fe80::6865:ac1c:63ef:478f%11
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.23
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.28
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Endereço IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . :
2001:0:4137:9e76:1457:1ee0:3f57:fee8
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . :
fe80::1457:1ee0:3f57:fee8%15
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : ::
configurações após a execução do redir6:
Adaptador Ethernet Conexão local:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . :
fe80::6865:ac1c:63ef:478f%11
Endereço IPv4. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.23
Máscara de Sub-rede . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.28
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . . :
Endereço IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . :
2001:0:4137:9e76:106c:1ee0:3756:99cb
Endereço IPv6 de link local . . . . . . . . :
fe80::106c:1ee0:3756:99cb%15
Gateway Padrão. . . . . . . . . . . . . . . : ::

Figura 42 – Alteração de configuração antes e pós-execução do comando Redir6
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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6.12 Mitigação da Vulnerabilidade

Após a análise realizada, optou-se por adotar, conforme mencionado por
Huitema (2006), enquanto planeja-se a migração para a rede IPv6, o segundo
fator atenuante, aplicando uma solução de firewall local.
Analisando-se os programas de antivírus à disposição no mercado, substituiuse a solução da McAfee pela solução da Kaspersky. A solução da Kaspersky,
como demonstra a Figura 43, permite bloquear ou liberar os pacotes de dados
de acordo com o tráfego.

Figura 43 – Configuração da regra de filtragem de pacotes para o antivírus Kaspersky
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)
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6.13 Resumo do Capítulo

A proposta principal do túnel Teredo é oferecer conectividade IPv6 a máquinas
que se encontram atrás de um mecanismo NAT.
O túnel Teredo, tráfego IPv6 sobre UDP, permite que o tráfego ultrapasse o
firewall que bloqueia o túnel SIIT e o 6to4.
Muitas organizações e pequenas redes de computadores usam o mecanismo
NAT para que apenas seja necessário um ou dois endereços públicos na internet
por instituição.
O túnel Teredo permite que uma máquina que se encontre em uma rede IPv4
por trás de um mecanismo NAT possa se conectar ao backbone IPv6 sem o
envolvimento de nenhuma infraestrutura existente.
Muitos administradores não têm conhecimento de que o tráfego IPv6 está
disponível na sua rede e geralmente gerenciam a rede negligenciando ou ignorando
o tráfego IPv6.
A comunidade de hackers tem o conhecimento do IPv6 e desenvolveu a perícia
para aproveitá-la, especialmente devido à relativa falta de conhecimentos por parte
dos administradores de rede.
A Microsoft tem disponibilizado por padrão e habilitado o Teredo, portanto
torna-se muito importante que os administradores de rede tenham o conhecimento
desse tráfego inoportuno e adotem medidas para mitigá-lo.
Importante lembrar que a solução adotada por este pesquisador não reflete a
solução ideal, a menos que exista a pretensão de permanecer na rede IPv4, Caso a
premissa seja a substituição da rede IPv4 para a rede IPv6, o planejamento e o
estudo criterioso das ações a serem adotadas, torna-se uma ação obrigatória.
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7 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo descreve as discussões dos resultados obtidos, os aspectos das
limitações a ser consideradas, a conclusão e as contribuições efetivas e as
sugestões para trabalhos futuros.

7.1 Conclusão

O avanço da tecnologia em busca de atender às necessidades dos usuários
disponibilizando conteúdo em imagem, som e texto para diversos receptores, desde
aparelhos de telefone celular a computadores e televisão, tem permitido que as
organizações disponibilizem redes de computadores para clientes, visitantes e
fornecedores como diferencial competitivo, exigindo uma administração de rede
criteriosa.
Quando a Microsoft tornou o protocolo Teredo padrão no sistema operacional
Vista, permitiu a disponibilização de um endereço global IPv6, e as implicações de
segurança resultantes são significantes para qualquer tráfego malicioso que usa o
protocolo Teredo e pode não ser detectado.
Como visto no texto, em um ambiente de simulação ou no ambiente da
empresa A, obteve-se resultados semelhantes, tanto para o tráfego inoportuno
Teredo quanto para o tráfego simulado quando aplicada a ferramenta de ataque,
comprovando-se que o protocolo Teredo permite a disponibilização de uma rede
IPv6 inoportuna em uma rede IPv4. É de vital importância que os administradores de
rede conheçam este tráfego Teredo e adotem medidas para mitigá-lo.
As ameaças ao IPv4 tem similar no IPv6, mas diferem na forma de uso. A
coexistência de ambos os protocolos, insere vulnerabilidades na rede IPv4, como
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mostrado no texto através da ferramenta de ataque THC, e os administradores de
rede precisam estar atentos para mitigarem os riscos de ambos os protocolos.
Por outro lado, o protocolo IPv6 traz novos recursos que permitem a
configuração de rede automática e a comunicação fim-a-fim, por exemplo, e não é
admissível deixar de implementá-los.
A informação contida neste trabalho permite ao leitor ter conhecimento do
tráfego Teredo em redes de computadores, em que somente a desativação do
protocolo nos equipamentos conhecidos não é suficiente para mitigá-lo. Como
mostrado no texto, a utilização de firewall local e desabilitar o tráfego ICMPv6,
tornou-se uma solução temporária, enquanto planejamos a migração para a rede
IPv6. Conhecer o tráfego permite agir para reduzir as vulnerabilidades, e mitigar os
riscos da coexistência dos protocolos.

A implantação da ferramenta de

monitoramento NDPMon auxilia na obtenção desse conhecimento, sendo um
primeiro passo para controlar redes usando IPv6.

7.2 Trabalhos Futuros

A seguir, sugestões para trabalhos futuros:
avaliar o tráfego do Teredo com a ferramenta de simulação de rede
Opnet Modeler, que possui um módulo específico para o protocolo IPv6;
utilizar um sistema de detecção de intrusão com Deep Packet Inspection
(DPI) e analisar os resultados do tráfego Teredo;
utilizar a ferramenta NDPMon em redes interligadas por VPN analisando
a necessidade de distribuir o monitoramento por mais de um segmento;
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avaliar a utilização do Teredo com IPsec (ESP e AH e IKE) e verificar a
utilização da ferramenta NDPmon e Toolkit THC e as implicações sobre
as premissas de segurança da rede;
avaliar o desempenho do Teredo com relação a outros mecanismos,
como, por exemplo, o ISATAP;
avaliar sistemas IDS e IPS que utilizem DPI com o Teredo;
avaliar outros mecanismos de tunelamento, considerando segurança e
desempenho da rede.
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GLOSSÁRIO
Acessibilidade: facilidade na aproximação, no trato ou na obtenção.
Administrador de rede: responsável por planejar, configurar e gerenciar o
funcionamento diário da rede; também chamado de administrador do sistema.
Algoritmos de HMAC: código usado para autenticar mensagens baseado na função
hash (mistura) em combinação com uma chave secreta . Pode ser usado
simultaneamente para verificar a integridade dos dados e a autenticidade de
mensagens.
Alocação de endereço: colocação em sequência, destinação de endereço
conforme a classe ou prefixo.
API (Application Programming Interface): conjunto de funções e sub-rotinas
usadas para ativar determinado dispositivo no programa.
Aplicação IPv4: aplicação que roda em uma máquina e usa somente o protocolo
IPv4, não estando apta a reconhecer um endereço IPv6. Contudo, a máquina pode
ter conectividade de rede IPv4 e/ou IPv6. Uma das possíveis razões para a
aplicação não reconhecer IPv6 é o fato de programadores ainda não terem portado
a aplicação para IPv6.
ARP (Address Resolution Protocol): no TCP/IP, protocolo que usa o tráfego de
difusão na rede local para resolver um endereço de protocolo Internet versão 4
(IPv4) atribuído logicamente em seu hardware ou endereço de camada de controle
de acesso à mídia (MAC).
Assinatura digital: conjunto de instruções matemáticas baseadas em criptografia
que permite autenticidade, privacidade e inviolabilidade de documentos digitais e
transações comerciais efetuadas pela Internet.
Ataque de ARP Spoofing: consiste na utilização de mensagens ARP Request
(mensagem de requisição) e ARP Reply (mensagem de resposta) para ludibriar as
vítimas, fazendo o atacante se passar por um intermediário (Man-in-the-Middle)
realizando escuta de todo o tráfego que fluiria entre as vítimas, ou simplesmente
realizando um ataque de negação de serviço.
Ataque de backdoor: É um programa escondido, deixado por um intruso, o qual
permite futuro acesso à máquina alvo. Este termo é um sinônimo para um termo
mais antigo: trap door.
Ataque Denial of Service (DoS): ataques de negação de serviço são aqueles que,
através do envio indiscriminado de requisições a um computador-alvo, visam causar
a indisponibilidade dos serviços oferecidos por ele.
Ataque IP Spoofing: técnica de adulterar pacotes IP utilizando endereços de
remetentes falsificados.
Autenticação: termo informalmente utilizado para se referir a uma combinação de
dois serviços de segurança: autenticação da origem dos dados e integridade não
orientada à conexão.
Autoconfiguração de endereço: suporte para atribuição automática de endereços
numa rede IPv6, podendo ser omitido o servidor de DHCP.
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Backbone: conjunto de caminhos disponíveis para redes locais ou regionais
conseguirem interconexão a longa distância com outras redes.
Bubble-to-open: procedimento para quando o Relay precisa enviar um pacote para
um cliente Teredo, mas o cliente está atrás de um NAT cone restrito, e o Relay não
tem comunicação recente com aquele cliente.
Cabeçalho (header): parte que contém as informações suplementares colocados no
começo de um bloco de dados que estão sendo armazenados ou transmitidos.
Cabeçalho IP: informação de origem e destino do pacote que está sendo
armazenado ou transmitido.
Cabeçalhos IPSec: cabeçalhos especiais que identificam os tipos de proteção
criptográfica que serão aplicados ao pacote e incluem outras informações
necessárias à decodificação correta do pacote protegido.
Cache: dispositivo de acesso rápido, interno a um sistema, que serve de
intermediário entre um operador de um processo e o dispositivo de armazenamento
ao qual esse operador adere.
Cacti: ferramenta que recolhe e exibe informações sobre o estado de uma rede de
computadores por meio de gráficos. Foi desenvolvido para ser flexível de modo a se
adaptar facilmente a diversas necessidades, bem como ser robusto e fácil de usar.
Monitora o estado de elementos de rede e programas bem como largura de banda
utilizada e uso de CPU.
Cracker: Indivíduo com conhecimentos elevados de computação e segurança, que
os utiliza para fins criminosos, destruição de dados ou interrupção de sistemas.
Também pode se referir a programas utilizados para quebrar senhas (Ex. Password
Cracker).
Criptografia: sistema de codificação e decodificação de dados por meio de
algoritmos matemáticos, usado com o objetivo de garantir o sigilo do registro de
informações pessoais e financeiras na internet.
Coexistência: existência simultânea.
Comunicação fim a fim: estabelecida através do melhor caminho disponível,
naquele instante, para cada pacote, utilizando todos os saltos que forem
necessários.
Comunidade hacker: comunidade de indivíduos com conhecimentos elevados de
computação e segurança de internet, que os utilizam para fins de diversão,
interesse, emoção invadindo redes alheias. Em geral, os hackers não destroem
dados, pois possuem um código de ética, e não buscam ganhos financeiros.
Concatenar: encadear, prender, relacionar.
Confidencialidade: serviço de segurança que protege os dados de acessos não
autorizados. No contexto IPSec, a utilização de ESP no modo túnel provê algum
nível de confidencialidade para o tráfego de dados.
Controle de acesso: serviço de segurança que previne o uso não autorizado de um
recurso, incluindo-se o uso do recurso de forma não autorizada.
DAD (Duplicate Address Detection): processo no qual se verifica a existência de
um endereço duplicado na rede IPv6.
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Datagrama: unidade de informação básica passada por meio de uma interligação
em redes TCP.
DPI (Deep Packet Inspection): inspeção profunda de pacotes. É o ato de
inspecionar os pacotes que trafegam na rede, procurando por não conformidade do
protocolo, como vírus, spam ou critérios predefinidos para decidir quais ações tomar.
Detecção a intrusão: processo de monitoramento de eventos ocorridos em um
sistema computacional ou rede, em busca de sinais que indiquem problemas de
segurança.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): protocolo de Internet que configura
automática e dinamicamente computadores ligados a uma rede TCP/IP, permitindo a
alocação dinâmica de endereços IP para reutilização.
DHCPv6: versão para IPv6 do protocolo DHCP.
DNS (Domain Name Service): conjunto de regras que converte o endereço de um
sítio digitado pelo usuário em endereço IP.
Eavesdropping: técnica de hacking que se baseia em violação de
confidencialidade; leitura não autorizada de mensagens.
Encapsulamento: método usado para passar dados de um protocolo a outro
através de uma rede. Os dados de um protocolo são empacotados com o cabeçalho
de um protocolo diferente.
Endereço broadcast: endereço de difusão que permite que a informação seja
enviada a todos os hosts de uma rede de computadores.
Endereço link-local: tipo de endereço unicast que identifica uma única interface,
permitindo que a informação enviada seja entregue a um único host. Utilizado
apenas no enlace especifico onde a interface está conectada, é atribuído
automaticamente utilizando o prefixo FE80::/64. Utiliza o formato IEEE EUI-64 para
identificação da interface.
Endereço Unicast Global: similar a endereços públicos IPv4, globalmente roteável
e acessível na Internet IPv6.
Endereço multicast: permite que a informação seja enviada a um grupo de hosts
de uma rede de computadores.
Enlace: ligação entre dois ou mais hosts ou ligação entre duas ou mais redes.
Escalabilidade: estar preparado para crescer, aumentar.
Espaço de endereço: define uma faixa de endereços discretos, cada um dos quais
pode corresponder a um host de rede.
Ethernet: padrão usado para conexão física de redes locais, originalmente
desenvolvido pelo Palo Alto Research Center (Parc) da Xerox nos EUA. Descreve
protocolo, cabeamento, topologia e mecanismos de transmissão.
Falsificação de pacote: o mesmo que spoofing de pacote.
Falsificação de endereço de roteador/relay: o mesmo que spoofing de endereço.
Firewall: sistema de segurança cujo principal objetivo é filtrar o acesso a uma rede.
As empresas utilizam o firewall para proteger redes internas conectadas à internet
contra a entrada de usuários não autorizados.
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Fragmentação: processo que consiste em dividir um datagrama IP em partes
menores quando precisam ser transportados em uma rede que não pode lidar com o
tamanho do datagrama original.
Framework: conjunto de recursos disponibilizados que permitem a certa
funcionalidade ou certa função operar em alto nível.
FTP (File Transfer Protocol): protocolo de alto nível, padrão TCP/IP, para
transferência de arquivos de uma máquina para outra. Utiliza-se do TCP.
Formato IEEE EUI-64: endereços atribuídos pelo Institute of Electrical and
Electronic Engineers (Ieee) para identificar interfaces de rede.
Função hash: equação matemática que utiliza texto (tal como uma mensagem de email) para criar um código chamado message digest (MD) ou resumo de mensagem.
Alguns exemplos conhecidos de funções hash são MD4 (message digest), MD5 e
SHS.
Gateway: sistema que faz a ponte entre dois sistemas incompatíveis; dispositivo que
interliga duas ou mais redes de computadores que utilizam protocolos de
comunicação interno diferentes compatibilizando-os; interliga uma rede de
computadores local à internet.
Hardware: parte física do computador e periféricos.
Hacker: Indivíduo com conhecimentos elevados de computação e segurança, que
os utiliza para fins de diversão, interesse, emoção. Em geral, hackers não destroem
dados, possuem um código de ética e não buscam ganhos financeiros. O termo
hacker é atualmente adotado pela mídia de forma indiscriminada, se referindo a
crackers por exemplo.
HTTP: protocolo de comunicação (camada de aplicação) responsável pelo
tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor utilizado para
comunicação dos computadores na Internet.
Host: QUALQUER dispositivo em uma rede TCP/IP que tenha um endereço IP
(Protocolo Internet). Servidores, estações de trabalho, roteadores e dispositivos de
impressão para interface de rede são alguns exemplos de hosts. Às vezes são
usados para fazer referência a determinado computador de rede que esteja
executando um serviço usado por clientes remotos ou de rede. Também chamado
de host.
Iana (Internet Assigned Number Authority): grupo responsável pela atribuição de
constantes usadas nos protocolos TCP/IP. As constantes, na maioria, são números.
ICMP (Internet Control Message Protocol): parte integrante do protocolo da
Internet (IP) que lida com mensagens de erro e de controle.
ICMPv6: versão para IPv6 do protocolo ICMP.
IDS (Intrusion Detection System): sistema que automatiza o processo de
monitoramento dos eventos ocorridos em um sistema computacional ou rede, em
busca de sinais que indiquem problemas de segurança.
IGMP (Internet Group Management Protocol): protocolo que os hosts utilizam para
manter os roteadores locais cientes de sua participação nos grupos multicast.
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IKE (Internet Key Exchange): mecanismo que permite a troca de chaves secretas e
outros parâmetros relacionados a proteção antes da comunicação propriamente dita
entre as partes sem intervenção do usuário.
Ilha: o mesmo que host.
Incidência: ato que ocorre novamente.
Inércia: persistir no estado de repouso ou de movimento enquanto não intervém
uma força que altere este estado.
Integridade: serviço de segurança que assegura que quaisquer modificações nos
dados sejam detectadas. Há dois tipos de integridade: a não orientada à conexão e
a anti-replay.
Interface: conexão entre dois dispositivos em um sistema de computação; termo
usado para definir o modo (texto ou gráfico) de comunicação entre o computador e o
usuário.
Internet: conjunto de redes de computadores que se comunicam por meio dos
protocolos TCP/IP; conhecida também como rede mundial de computadores.
Interoperabilidade: capacidade de diferentes sistemas de comunicar e compartilhar
dados entre si.
IP (Internet Protocol): protocolo da camada de sessão do TCP/IP que define o
datagrama IP como a unidade de informação enviada por meio de uma rede de
computadores e fornece as bases para o serviço sem conexão de entrega de
pacotes sem esforço.
IPS (Intrusion Prevention System): sistema de prevenção de intrusão, é um
dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego e/ou atividades dos
sistemas em busca de comportamentos maliciosos ou não desejáveis, em tempo
real, para bloquear ou prevenir tais atividades.
IPSec: tentativa de definir uma solução global para o problema de falta de
segurança na Internet, habilitando comunicações seguras na camada IP.
IP spoofing: técnica de subversão de sistemas informáticos que consiste em
falsificar (spoof) pacotes IP utilizando endereços de remetentes falsificados.
IPv4: versão atual do IP.
IPv6: novo conjunto de protocolos e padrões desenvolvido pela Internet Engineering
Task Force (IETF) para a camada de rede cujo objetivo é atualizar o protocolo IPv4,
causando o mínimo impacto nos protocolos das camadas acima e abaixo.
IPv6 Task Force: grupo responsável por interagir com os setores interessados em
preparar a próxima geração da internet, colaborando com o desenvolvimento de
serviços e ferramentas e com a depuração do novo protocolo de Internet, o IP
versão 6 (IPv6).
IRC (Internet Relay Chat): protocolo de comunicação utilizado na internet
basicamente como sala de bate-papo (chat) e troca de arquivos, permitindo a
conversa em grupo ou privada.
Latência: representa o tempo que um pacote leva para ir de um ponto a outro da
rede, normalmente medido em milisegundos – quanto menor a latência, melhor o
tempo de resposta da rede.
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Largura de banda: taxa de transmissão de dados na qual um enlace pode propagar
informação, normalmente medido em bits por segundo (b/s).
Link: vínculo, ligação de dois ou mais hosts ou duas ou mais redes de
computadores.
Linux: qualquer sistema operacional que utilize o núcleo Linux. Foi desenvolvido
pelo finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix.
MAC: referencia geral a protocolos de hardware de baixo nível, usados para acessar
uma rede em particular.
MAC Address: endereço físico de baixo nível usados por redes físicas; cada tipo de
hardware tem esquema próprio de endereçamento.
Man-in-the-Middle: forma de ataque a redes de computadores em que os dados
trocados entre duas partes, por exemplo, usuário e banco, são de alguma forma
interceptados, registrados e possivelmente alterados pelo atacante sem que as
vítimas tenham conhecimento.
Mecanismo de transição: permite a redes e máquinas IPv4 migrar ou adotar o
protocolo de rede IPv6 de forma suave e tranquila. São divididos em três classes:
pilha dupla, tunelamento e tradução.
Mecanismo de tunelamento: mecanismo de transição frequentemente utilizado
quando partes ou toda a infraestrutura de rede não são capazes de prover
conectividade IPv6. Permite que o tráfego IPv6 seja carregado sobre a infraestrutura
de rede de IPv4.
Mecanismo de tradução: usado onde dispositivos que usam somente IPv6 desejam
comunicar-se com dispositivos que usam somente IPv4.
Mecanismo pilha dupla: permite integrar facilmente IPv6 em uma rede IPv4, uma
vez que introduz IPv4 e IPv6 no mesmo ambiente e na mesma interface. Tanto os
roteadores como as máquinas de trabalho precisam ser atualizados para suportar
IPv6 e continuar suportando IPv4, ou seja, o sistema operacional precisa ter as duas
pilhas, IPv4 e IPv6.
Medidas antifalsificação: ver medidas anti-spoofing.
Medidas anti-spoofing: ações realizadas contra a técnica de spoofing, como
aplicação de filtro de pacotes.
Microsoft: multinacional de tecnologia da informação dos EUA que desenvolve e
fabrica licenças e suporta uma ampla gama de produtos de software para
dispositivos de computador.
Mitigar: reduzir o impacto, diminuir as consequências.
MLD: protocolo utilizado pelos roteadores IPv6 para descobrir a presença de hosts
que desejam receber pacotes multicast nos enlaces aos quais estão diretamente
conectados e para conhecer os endereços multicast solicitados pelos hosts vizinhos.
MRTG (Multi Router Traffic Grapher): ferramenta de monitoração que gera
páginas HTML com gráficos de dados coletados a partir de SNMP ou scripts
externos. É conhecido principalmente pelo uso na monitoração de tráfego de rede,
mas pode monitorar qualquer coisa desde que o host forneça os dados via SNMP ou
script.
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MTU (Maximum Transfer Unit): o maior volume de dados que pode ser transferido
em determinada rede física; é determinado pelo hardware da rede.
Multicast: técnica que permite enviar uma mensagem simultaneamente para mais
de um destino em uma rede.
NA (Neighbor Advertisement): mensagem enviada em resposta a uma mensagem
Neighbor Solicitation.
Nagios: aplicação popular de monitoração de rede de código aberto distribuída sob
a licença GPL que pode monitorar tanto hosts quanto serviços, alertando quando
ocorrer problemas e também quando os problemas forem resolvidos.
NAT (Network Address Translation): mecanismo de tradução de endereços de
rede que consiste em trocar o endereço IP de origem/destino (ou ambos) de um
pacote –ou mesmo as portas TCP/UDP de origem/destino – por outros valores, de
acordo com a necessidade.
NAT cone: tradução de endereço IP privado para público e vice-versa.
NAT cone completo: mapeia as mensagens provenientes do mesmo endereço
interno e da mesma porta para o mesmo endereço IP externo e porta.
NAT cone restrito: limita o tráfego de entrada ao tráfego de endereços IP os quais
previamente mantiveram comunicação entre si.
NAT cone restrito de porta: tem todas as restrições de um NAT cone restrito, além
de exigir que a porta de entrada de origem seja aquela que foi utilizada com o
endereço de origem de entrada em um pacote enviado anteriormente.
NAT cone simétrico: tem todos os pedidos de um mesmo endereço IP interno e
porta que se destinam a um endereço IP externo especifico e porta mapeados para
o mesmo endereço IP externo e porta.
ND (Neighbor Discovery): combina o protocolo de resolução de endereços IP em
endereços MAC e mensagens de ICMP para descoberta de roteador e
redirecionamento. É também importante no mecanismo de autoconfiguração de
máquinas IPv6 na rede, já que estas podem obter informações necessárias para a
configuração IP usando as mensagens do protocolo Neighbor Discovery sem
necessidade de intervenção direta do administrador.
NDP (Neighbor Discovery Protocol): a sigla do protocolo Neighbor Discovery.
consiste de cinco mensagens ICMP: um par de mensagens Router Solicitation (RS)
e Router Advertisement (RA), um par de mensagens Neighbor Solicitation (NS) e
Neighbor Advertisement (NA) e uma mensagem de ICMP redirect.
Negligência: tratar com descuido.
NS (Neighbor Solicitation): mensagem enviada por um host IPv6 para descobrir o
endereço físico de um host vizinho.
NTIA (National Telecommunications and Information Administration): órgão do
governo americano que regulamenta as telecomunicações, incluindo televisões a
cabo e Internet.
NUD: host que especifica que a camada IPv6 de um vizinho não recebe mais
pacote, não está mais ao alcance.
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Nuvem: interconexão de sistemas de computação, terminais ou recursos de
comunicação de dados.
Operação lógica: semelhante a uma operação algébrica realizada sobre um ou
mais valores lógicos que produz certo resultado (também um valor lógico), conforme
regra definida para a específica operação lógica.
Operação XOR: operação lógica em dois operandos que resulta em um valor lógico
verdadeiro se e somente se um dos operandos tem um valor verdadeiro.
Out-of-band: comunicações que ocorrem fora de um método de comunicação
estabelecido anteriormente ou canal.
Overhead: compõe todas as informações em excesso, tais como controle,
roteamento etc., adicionadas aos dados transmitidos que sejam requeridos para ser
utilizados ou gastos para executar uma tarefa.
Pacotes Bubble: pacotes IPv6 sem o IP payload, ou seja, o tamanho do IP payload
é 0, e o campo Next Header tem valor 59 (No Next Header).
Payload: em protocolos de comunicação, refere-se ao dado real sendo transmitido.
É seguido por um cabeçalho que identifica o transmissor e o receptor do dado sendo
transportado que é logo descartado assim que chega ao destinatário.
Prefixo: número que precede a raiz de endereço IPv4 ou IPv6.
PKI (Public Key Infrastructure): leis, diretivas, padrões e softwares que regulam ou
manipulam certificados e chaves públicas e privadas. Na prática, é um sistema de
certificados digitais, autoridades de certificação e outras autoridades de registro que
verificam e autenticam a validade de cada usuário envolvido em uma transação
eletrônica. Os padrões para PKI ainda estão em evolução, apesar de estar sendo
amplamente implantados como elemento necessário de comércio eletrônico.
Porta TCP: abstração que o protocolo TCP utiliza para distinguir entre vários
destinos em determinado host.
Porta UDP: abstração que o protocolo UDP utiliza para distinguir entre vários
destinos em determinado host.
Protocolo: conjunto de regras e convenções padronizadas que devem ser
obedecidas permitindo a troca de dados entre computadores conectados em rede.
Protocolo AH (Authentication Header): um dos dois protocolos de segurança
definidos no IPSec que adiciona autenticação e confidencialidade a um pacote IP.
Protocolo ESP (Encapsulating Security Payload): um dos dois protocolos de
segurança definidos no IPSec que adiciona autenticação e confidencialidade a um
pacote IP.
Protocolo TCP/IP: conjunto de padrões de rede que especificam os detalhes do
sistema pelo qual os computadores se comunicam, bem como um conjunto de
convenções para interconexão em redes e para roteamento. Oficialmente
denominado pilha de protocolos de interligação em redes TCP/IP.
Proxy: mecanismo que atua como intermediário entre clientes internos e servidores
externos, situando-se também no perímetro da rede, porém efetuando verificação do
tráfego no nível de aplicação.
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PSK (Pre-Shared Key): segredo compartilhado anteriormente entre duas partes
usando algum canal seguro antes de ser utilizado.
RA (Router Advertisement): mensagem enviada por roteadores IPv6 para anunciar
presença bem como configurações para os hosts do enlace.
RD (Router Discovery): processo de descoberta do roteador padrão de um enlace
que usa dois tipos de mensagem: Router Advertisement (RA) e Router Solicitation
(RS). As mensagens de RA são enviadas pelos roteadores em intervalos regulares
para anunciar o prefixo para um enlace, endereços de enlace e o MTU usado. As
mensagens de RS são enviadas pelas máquinas para solicitar RA dos roteadores do
enlace.
Rede IPv4: rede de computadores cujo protocolo corrente é o IPv4, ou seja, todos
os computadores usam somente IPv4 para se comunicar com outras máquinas da
rede.
Rede IPv6: rede de computadores cujo protocolo de rede corrente é o IPv6, ou seja,
todos os computadores usam o IPv6 para obter conectividade de rede.
Rede heterogênea: redes de computadores com plataformas diferentes, como, por
exemplo, Linux e Windows.
Redirect: mensagem do ICMP enviada de um roteador a um host em uma rede local
para instruir o host a mudar uma rota.
RFC (Request for Comments): documento técnico que define ou formaliza um
padrão dentro da rede internet.
Relay: dispositivo que permite a passagem de informação de um grupo ou um
dispositivo para outro.
Relay Teredo: espécie de roteador que serve de ponte na internet IPv4 e IPv6 para
o host Teredo.
Roteador: dispositivo responsável pelo encaminhamento de pacotes de
comunicação em uma rede ou entre redes.
Roteamento: função executada pelo roteador para encaminhar pacotes.
RS (Router Solicitation): mensagem enviada por hosts IPv6 para descobrir a
presença de roteadores vizinhos no enlace.
Saturação: limite da capacidade.
Script: conjunto de comandos e parâmetros escritos em determinada linguagem de
programação para a execução automática de tarefas.
Servidor Teredo: permite que hosts localizados atrás de NAT obtenham
conectividade IPv6 utilizando o User Datagram Protocol (UDP). A conexão é
realizada por meio de um servidor Teredo, que determina o tipo de NAT usada pelo
cliente.
Sistema operacional: programa que gerencia as funções básicas de um
computador responsável por alocar recursos de hardware e escalonar tarefas,
fornecendo ao usuário uma maneira de acesso aos recursos do computador.
Sitio (site): conjunto de documentos escritos em linguagem HTML (hypertext
markup language – linguagem padrão para criação de páginas em um sítio),
pertencentes a um mesmo endereço disponível na Internet.
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Slammer: Indivíduo que envia spam.
Spam: mensagem não solicitada enviada por correio eletrônico a um grande número
de destinatários contendo correntes, publicidade não solicitada, material
pornográfico etc.
Spoofing: técnica sofisticada utilizada por hackers que permite acessar sistemas
controlados passando-se por usuário autorizado a fazê-lo.
Spoofing de endereço: ver IP Spoofing.
Spoofing de pacote: ver IP Spoofing.
Socket: nome da interface em Unix (originalmente, mas também já existente em
outras plataformas) que implementa os protocolos TCP/IP.
Socks: baseado no protocolo Socks-v5, é um mecanismo de gateway IPv6/IPv4.
Software: programa de computador composto por uma sequência de instruções
interpretada e executada por um processador ou máquina virtual. Nome dado ao
comportamento exibido por essa sequência de instruções quando executada em um
computador ou máquina semelhante.
Stateful (manutenção de estado): desta forma, o método atribui endereços ao host
com configuração específica de cada host e garante maior controle de configuração
de cada host.
Stateless (sem manutenção de estado): o host utiliza um prefixo válido enviado pelo
roteador ND, concatenando com o endereço de interface de rede, que é único.
Symantec Advanced Threat Research: centro de pesquisa de ameaça avançado
da empresa Symantec.
Syslog: padrão criado pela IETF para transmissão de mensagens de log em redes
IP. O termo é geralmente usado para identificar tanto o protocolo de rede quanto
para a aplicação ou biblioteca de envio de mensagens no protocolo syslog.
Tradutor de cabeçalho: opera traduzindo cabeçalhos de datagramas IPv4 em
cabeçalhos de datagramas IPv6 e vice versa.
TCP (Transmission Control Protocol): protocolo de nível de transporte padrão de
TCP/IP que fornece serviço full-duplex, confiável, de transmissão de uma cadeia de
bytes e do qual muitos protocolos de aplicação dependem.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: conjunto de protocolos
da Internet.
Túnel: caminho ou passagem.
Tunelamento: capacidade de criar túneis entre duas máquinas por onde certas
informações passam.
UDP (User Datagram Protocol): protocolo padrão TCP/IP que permite que um
aplicativo em uma máquina envie um datagrama a um aplicativo em outra.
VPN (Virtual Private Network): redes particulares que utilizam a infraestrutura de
uma rede pública de telecomunicações, como, por exemplo, a Internet, para a
transmissão de informações confidenciais. Engloba vínculos autenticados,
criptografados e encapsulados.
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Vulnerabilidade: em tecnologia de informação, significa o conjunto de fatores que
pode aumentar ou diminuir o risco de penetração em um sistema computacional.
WEB: abreviatura de World Wide Web, é a rede de servidores da internet que
oferece serviços de hipertexto e outros a terminais que executam aplicativos
clientes, como os navegadores.
Windows: popular família de sistemas operacionais criados pela Microsoft.
Wireshark: programa que analisa o tráfego de rede e o organiza por protocolos.
Possibilita controlar o tráfego de uma rede, apresentando tudo o que entra e sai do
computador, em diferentes protocolos, ou da rede à qual o computador está ligado.
Worms: diferem de vírus por ser programas completos, executáveis
independentemente da existência de um hospedeiro. Os worms se propagam
através de mensagens de correio eletrônico, conexões de rede ou camuflados em
arquivos aparentemente inocentes.
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APÊNDICE A – Processos do ND

Router Discovery
O Router Discovery é um processo usado para o host descobrir roteadores
existentes no enlace. Para isso, são utilizadas as mensagens Router Advertisement
e Router Solicitation. Mensagens Router Advertisement são enviadas pelos
roteadores para todos os hosts de um mesmo enlace por meio do endereço
Multicast FF02::1. Mensagem Router Solicitation é enviada por um host que deseja
ser atendido no intervalo entre agendamentos de Router Advertisements. A resposta
é enviada para o endereço unicast específico recebido no corpo da mensagem de
Router Solicitation.
O Router Discovery configura também os parâmetros: hop limit por omissão;
método de autoconfiguração que deve ser usado pela máquina, stateful ou stateless;
lista de prefixos definida para o enlace e os seus tempos de vida; MTU do enlace;
outros parâmetros do enlace.

Resolução de Endereços
Similar ao processo ARP no IPv4, consiste na troca de mensagens Neighbor
Solicitation e Neighbor Advertisement entre hosts vizinhos.
Se, ao enviar um pacote, o host origem não tiver informação sobre o endereço
físico do host destino nas tabelas locais, deve resolver o endereço IP buscando o
endereço físico associado. O processo ocorre da seguinte forma:

a) O host origem envia uma mensagem Neighbor Solicitation para o
endereço multicast solicited-node (FF02::1:FFXX:XXXX) derivado do
endereço IP destino, com o seu endereço físico.
b) Quando o host destino recebe a mensagem Neighbor Solicitation
atualiza a sua própria tabela de vizinhos com o endereço físico do host
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origem, e envia uma mensagem Neighbor Advertisement para o emissor
da mensagem Neighbor Solicitation com o seu endereço físico.
c) Após receber a mensagem Neighbor Advertisement, o host origem
atualiza a sua tabela de vizinhos e o processo de resolução de
endereços está finalizado.

Neste ponto pode ser iniciado o tráfego de pacotes entre o host origem e o host
destino da mensagem Neighbor Solicitation.

Redirect
Processo pelo qual os roteadores default informam ao host IPv6 a existência de
um melhor endereço de roteador para o primeiro salto, visando atingir determinado
destino. Processo similar ao existente no protocolo IPv4, com as mensagens ICMP
Redirect.
Existem duas situações em que o Redirect pode ser utilizado: a) quando o
roteador default de uma máquina não é o melhor caminho para atingir o destino; b)
quando a máquina destino de determinado tráfego está no mesmo enlace da
máquina origem, mas esta não sabe disso e encaminha o tráfego para o roteador
default.
As mensagens ICMPv6 Redirect apenas são enviadas pelo primeiro roteador
do caminho entre o host origem e destino. Os terminais IPv6 nunca enviam
mensagens Redirect, e os roteadores nunca atualizam tabelas de roteamento
baseado na recepção destas mensagens.

Neighbor Unreachability Detection (NUD)
Por meio do processo de NUD, um host especifica que a camada IPv6 de um
vizinho não está mais apta a receber pacote ou não está mais a seu alcance. O NUD
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verifica apenas o alcance do primeiro salto para o destino, e não determina a
conectividade ponto a ponto entre origem e destino.

Duplicate Address Detection (DAD)
Para verificar se há endereços duplicados, o IPv6 utiliza o DAD. Neste processo um
host, antes de assumir um endereço link-local, verifica se o endereço que deseja
usar não está sendo utilizado por um host vizinho, verifica se o endereço é único no
enlace.
O DAD utiliza as mensagens Neighbor Solicitation e Neighbor Advertisement. É
um processo parecido com o processo de Resolução de Endereços, porém difere na
especificação do endereço origem da mensagem Neighbor Solicitation, que passa a
ser o endereço não especificado (::), e o endereço de destino da mensagem
Neighbor Advertisement é o endereço link local multicast all nodes (FF02::1). Esta
especificação de endereços é útil porque o endereço para o qual se está fazendo o
DAD somente pode ser utilizado quando não houver duplicidade.
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APÊNDICE B – Mecanismos de Transição IPv6

I.

Pilha Dupla

O mecanismo de pilha dupla introduz IPv4 e IPv6 no mesmo ambiente e na
mesma interface. Os sistemas operacionais atuais já possuem pré disposição para
as duas pilhas de protocolo ativa, isto é, ativos de rede, como roteadores, e
computadores possuem suporte ao IPv6 e continuam suportando o IPv4.
De acordo com a RFC 4213, um host pilha dupla tem ambos os endereços
configurados em sua interface, e o endereço IPv6 pode ser configurado tanto
estaticamente quanto dinamicamente, através de configuração stateless ou stateful,
como mostrado na Figura 44.

Aplicação

TCP

UDP

IPv4

IPv6

Ethernet
Figura 44 - esquema de Pilha Dupla IPv4 e IPv6
Fonte: adaptado RFC 4213
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II.

Tunelamento

Tunelamento permite que o tráfego IPv6 seja transportado sobre a infraestrutura de rede IPv4. Este processo permite que a informação de um protocolo
seja encapsulada dentro do pacote de outro protocolo, permitindo que a informação
original seja transportada sobre o segundo protocolo. Pode ser usado quando duas
máquinas, usando o mesmo protocolo, desejam se comunicar sobre uma rede que
utiliza outro protocolo de rede.
Os métodos de tunelamento disponíveis são:
a) Túnel Configurado
Definido na RFC 4213 como tunelamento IPv6 sobre IPv4, sendo que o
endereço final do túnel é determinado pela configuração da máquina responsável
pelo encapsulamento. Este tipo de túnel é ponto a ponto e necessita ser configurado
manualmente.
b) Tunnel Broker
O mecanismo de tunnel broker, bem como os tuneis configurados
manualmente são úteis quando se deseja obter conectividade IPv6 em redes
totalmente IPv4, entre máquinas configuradas com o mecanismo de pilha dupla.
Basicamente permite a um usuário entrar em contato com o servidor Web,
opcionalmente entrar com detalhes de autenticação e receber como resposta um
script para estabelecer um túnel IPv6-in-IPv4 até o servidor tunnel broker, como
mostrado na Figura 45.
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Figura 45 - exemplo de Tunnel Broker.
Fonte: adaptado de The 6net Consortium. An IPv6 Deployment Guide, September 2005.

c) Túnel Automático
São mecanismos onde qualquer ponto final do túnel também é o receptor dos
pacotes. Neste método os tuneis utilizam endereços IPv6 formados com endereços
IPv4-compatíveis

nas

extremidades.

Somente

podem

ser

utilizados

em

comunicações router-to-host e host-to-host. Em função de utilizar endereços
privados, é aplicado somente em tunelamento IPv6 over IPv4, e não o contrário.
d) 6-to-4
De acordo com a RFC 3056 a técnica de tunelamento 6-to4 permite que
domínios IPv6 isolados se comuniquem com outros domínios IPv6 através da rede
IPv4, fornecendo um endereço IPv6 único formado a partir de endereços IPv4
públicos. Utiliza o prefixo de endereço global 2002:V4ADDR::/48 onde o endereço
V4ADDR (version 4 address) é o endereço IPv4 global configurado na interface de
saída apropriada do roteador. Para comunicação 6-to-4 com redes IPv6 é necessária
a configuração de um roteador relay, que tem ao menos uma interface lógica 6-to-4
e uma interface nativa IPv6. Este mecanismo não trabalha com Network Address
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Translation (NAT) e nem com endereços dinâmicos IPv4, para não haver a troca do
endereço válido IPv4 no endereço global, evitando problema de perdas de pacotes.
O uso geral deste mecanismo é para um roteador de borda IPv6 com apenas
conectividade IPv4 externa estabelecer conectividade automática com a Internet
IPv6 publica.
e) 6over4
Segundo a RFC 2529 este mecanismo permite que máquinas IPv6 isoladas,
localizadas em um link físico local, sem conectividade direta com roteador IPv6,
trabalhem como se estivessem em um ambiente IPv6, usando um domínio IPv4, que
suporte multicast IPv4 como seu enlace local virtual. O túnel 6over4 está em desuso
por necessitar de uma infra-estrutura multicast IPv4 nem sempre encontrada
disponível em várias redes.
f) ISATAP
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol especificado na RFC 5214, é
um método alternativo ao 6over4, que objetiva conectar hosts e roteadores IPv6
dentro de redes IPv4. A conexão é realizada por tunelamento IPv6 sobre IPv4 e
precisa de um roteador ISATAP no enlace para obter endereço e informação de
roteamento. Para a criação destes túneis são utilizadas as especificações da seção
3 da RFC 4213, que trata o tunelamento através do protocolo IPv4 tipo 41 ou 6in4.
g) Teredo
Este mecanismo, definido na RFC 4380, permite que hosts localizados atrás de
NAT, obtenham conectividade IPv6 utilizando o protocolo User Datagram Protocol
(UDP). A conexão é realizada através de um servidor Teredo, que determina o tipo
de NAT usada pelo cliente. O processo de criação do endereço ocorre unicamente
através da negociação entre o servidor e o host Teredo. O cliente Teredo através de
um processo de descoberta, procura encontrar uma porta UDP aberta no gateway
NAT existente para alcançar o servidor Teredo. Por basear-se em UDP, não é muito
eficiente por causa do overhead e os servidores Teredo e Relays estão sujeitos a
ataques quanto à segurança de rede. Isto ocorre porque os controles (firewalls e
IDS/IPS, mesmo que suportem IPv6) não são aplicados corretamente ao conteúdo
de IPv6 situado dentro do pacote UDP.
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h) DSTM
Dual Stack Transition Mechanism especificada em BOUND et al. (2002) é uma
solução para redes somente IPv6, que possui aplicações IPv4 que precisam de
máquinas pilha dupla na infra-estrutura IPv6. Baseia-se no uso de tuneis para
canalizar o tráfego IPv4 sobre o domínio IPv6-only até alcançar um gateway
IPv6/IPv4.
Esta solução é transparente para qualquer tipo de aplicação IPv4 e permite o
uso de segurança da camada 3. Uma outra vantagem é o fato de não precisar
alterar tabelas de roteamento da rede IPv6, por utilizar encapsulamento IPv4 sobre
IPv6, e além disso possuir um servidor DHCP para providenciar endereços IPv4
dinâmicos, não exige endereço fixo para cada host, como no caso do mecanismo de
pilha dupla.

III.

Classificação dos Mecanismos de Tunelamento
Os mecanismos de tunelamento podem ser classificados como descrito a

seguir:
Tunelamento via servidor (origem IPv4) – método de transição que
estabelece túneis IPv6-in-IPv4 entre clientes e servidores. Nesta classe
encontram-se o Tunnel Broker e o Teredo.
Tunelamento via servidor (origem IPv6) – método de transição que
estabelece túneis IPv4-in-IPv6 entre clientes e servidores. Nesta classe
encontra-se o DSTM.
Tunelamento IPv6-over-IPv4 – método de transição que utiliza
endereços IPv4 para, automaticamente, gerar e configurar o túnel IPv6
sobre redes IPv4. Nesta classe encontram-se o Túnel Configurado e o
Túnel Automático.
Tunelamento Interno – método de transição que utiliza a infra-estrutura
da rede IPv4 como link virtual, porque os tuneis IPv6-in-IPv4 são criados
automaticamente. Nesta classe encontram-se o ISATAP e o 6over4.
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Tunelamento 6to4 – método de transição que utiliza o prefixo IPv6
2002::/16 para designar uma rede router-to-router. Nesta classe
encontra apenas o mecanismo 6to4.
Tunelamento 4to6 – método de transição que estabelece tuneis IPv4-inIPv6 entre clientes e servidores ou, ainda, entre clientes e clientes.

IV.

Tradução
As técnicas de Tradução permitem estabelecer um processo de roteamento

transparente na comunicação entre hosts de rede IPv6 com hosts de rede IPv4 e
vice-versa. Podem atuar de diversas formas e em camadas distintas, traduzindo
cabeçalhos IPv4 em cabeçalhos IPv6 e vice-versa, realizando conversões de
endereços, realizando conversões de programação (Application Programming
Interface - API) ou operando na troca de tráfego Transmission Control Protocol
(TCP) ou User Datagram Protocol (UDP). Os mecanismos de tradução disponíveis
são:
a. SIIT
SIIT ou Stateless IP/ICMP Translation Algorithm , definido na RFC 2765,
permite a comunicação entre hosts com suporte somente IPv6 com hosts que
apenas oferecem suporte ao IPv4, através de mecanismo de tradução stateless de
cabeçalhos IP/ICMP. Utiliza um tradutor localizado na camada de rede da pilha de
protocolos. Este tradutor é conhecido como tradutor de cabeçalhos e opera
traduzindo cabeçalhos de datagramas IPv4 em cabeçalhos de datagramas IPv6 e
vice versa.
b. NAT-PT
Network Address Translation with Protocol Translation (NAT-PT) de acordo
com a RFC 2766 é um serviço que permite que hosts e aplicações IPv6 se
comuniquem com hosts e aplicações IPv4, baseando-se na combinação de tradução
de endereços de rede com a tradução de protocolos IP.
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c. NAPT-PT
Network Address Port Translation and Packet Translation (NAPT-PT) definido
na RFC 2766 permite que maquinas IPv6 se comuniquem com maquinas IPv4
nativamente utilizando-se de um único endereço IPv4. É sempre unidirecional,
apenas hosts IPv6 iniciam sessão com os hosts IPv4. As portas TCP/UDP das
máquinas IPv6 são traduzidos em porta TCP/UDP de endereços IPv4 publico.
Permite compartilhar um único endereço IPv4 publico em 63.000 sessões de TCP e
63.000 sessões de UDP simultâneas.
d. BIS
Bump-in-the-Stack (BIS) especificado na RFC 2767 permite interoperabilidade
entre protocolos, atuando concomitante com o mecanismo SIIT na camada de
aplicação, traduzindo os cabeçalhos IPv4 em IPv6 e IPv6 em IPv4. Atua na transição
de partes de uma rede corporativa apenas na conectividade de hosts IPv6 com a
aplicação IPv4, e não ao contrario. Não funciona para conectividade multicast.
e. BIA
Bump-in-the-API (BIA) especificado na RFC 3338 permite interoperabilidade
entre protocolos, inserindo o uso de API de tradução entre o socket API e os
módulos TCP/IP da pilha da máquina. Atua na transição de partes de uma rede
corporativa quando é necessário independência do protocolo de rede e não produz
overhead na tradução dos cabeçalhos dos pacotes.
f. TRT
Transport Relay Translator (TRT) definido na RFC 3142 atua como tradutor de
camada de transporte, permitindo comunicação entre hosts IPv6 e IPv4 por tráfego
TCP/UDP. Permite utilizar um dos protocolos (IPv6 ou IPv4) para se comunicar com
o host e o outro com a aplicação.
Para que o mecanismo funcione de forma bidirecional, é necessário a adição
de um bloco de endereços IPv4 públicos e o uso de um servidor DNS-ALG (Domain
Name System-Application Layer Gateway) para mapear os endereços IPv4 para
IPv6.
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g. SOCKS
Baseado no protocolo Socksv5 é um mecanismo de gateway IPv6/IPv4.
Definido na RFC 3089, permite a duas maquinas (uma IPv6 e outra IPv4), cliente e
servidor, estabelecerem conexões TCP e UDP através de um Proxy, denominado
Socks Server. Este Proxy atua como relay das conexões TCP e UDP.
h. ALG e DNS-ALG
Application Layer Gateway (ALG) permite que usuários, atrás de firewalls e ou
de gateway NAT, utilizem aplicações, que de outro modo não seriam acessíveis.
Trabalha como um Proxy HTTP, como por exemplo o Squid. Em redes apenas IPv6,
o ALG habilita a comunicação dos hosts com serviços em redes apenas IPv4,
configurando o ALG em hosts com pilha dupla.
O DNS-ALG traduz consultas DNS (Domain Name System) do tipo AAAA de
origem de um host IPv6, para uma consulta do tipo A, no caso em que o servidor de
nomes esteja em um ambiente IPv4 e vice-versa.

V.

Classificação dos Mecanismos de Tradução
Os mecanismos de tradução podem ser classificados como descrito a seguir:
Tradução (rede) – método de tradução, que ocorre na camada de rede.
Fazem parte desta classe: SIIT, NAT-PT e NAPT-PT;
Tradução (transporte) – método de tradução que ocorre na camada de
transporte. Fazem parte desta classe: TRT e SOCKS;
Tradução (aplicação) – método de tradução que ocorre na camada de
aplicação. Fazem parte desta classe: ALG e DNS-ALG;
Tradução (camada adicional) – método de tradução que recebe a adição
de uma nova camada na pilha de protocolos. Fazem parte desta classe:
BIS e BIA.
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APÊNDICE C – Práticas de Segurança para Administradores de Redes Internet

O Comitê Gestor da Internet no Brasil apresenta um documento para ser
utilizado como guia para configurar, administrar e operar as redes ligadas à Internet
de forma segura, tendo o acesso através do endereço http://www.cert.br/docs/segadm-redes/seg-adm-redes.pdf.
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APÊNDICE D – Detalhes de Instalação e Configuração da Ferramenta

Requisitos de pacotes necessários para instalar o NDPMon.

Instalando o Compilador “gcc”:
apt-get install gcc
apt-get install gcc-4.3
apt-get install cpp-4.3
apt-get install binutils-doc
apt-get install gcc-multilib
apt-get install make
apt-get install manpages-dev
apt-get install autoconf
apt-get install automake1.9
apt-get install libtool
apt-get install flex
apt-get install bison
apt-get install gdb
apt-get install gcc-doc
apt-get install gcc-4.3-multilib
apt-get install libmudflap0-4.3-dev
apt-get install gcc-4.3-doc
apt-get install gcc-4.3-locales
apt-get install gcc-4.3-base
apt-get install gcc-4.3-source
apt-get install binutils
apt-get install libc6-dev
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apt-get install libgomp1
apt-get install linux-libc-dev

Instalando o Compilador “g++”:
apt-get install g++
apt-get install g++-multilib
apt-get install g++-4.3-multilib
apt-get install libstdc++6-4.3-dbg
apt-get install libstdc++6-4.3-doc
apt-get install libstdc++6-4.3-dbg
apt-get install g++-4.3
apt-get install libstdc++6-4.3-dev

Instalação do Python:
apt-get install python-gtk2
apt-get install python-gnutls

Bibliotecas para o uso do Cliente:
apt-get install libpanelappletmm-2.6-1c2
apt-get install libpanelappletmm-2.6-dev
apt-get install build-essential
apt-get install debhelper
apt-get install dpkg-dev
apt-get install gettext
apt-get install html2text
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apt-get install intltool-debian
apt-get install libart-2.0-dev
apt-get install libatk1.0-dev
apt-get install libaudiofile-dev
apt-get install libavahi-client-dev
apt-get install libavahi-common-dev
apt-get install libavahi-glib-dev
apt-get install libbonobo2-dev
apt-get install libbonoboui2-dev
apt-get install libcairo2-dev
apt-get install libcairomm-1.0-dev
apt-get install libcompress-raw-zlib-perl
apt-get install libcompress-zlib-perl
apt-get install libdbus-1-dev
apt-get install libdigest-hmac-perl
apt-get install libdigest-sha1-perl
apt-get install libdirectfb-dev
apt-get install libdirectfb-extra
apt-get install libesd0-dev
apt-get install libexpat1-dev
apt-get install libfile-remove-perl
apt-get install libfontconfig1-dev
apt-get install libfreetype6-dev
apt-get install libgail-dev
apt-get install libgconf2-dev
apt-get install libgconfmm-2.6-dev
apt-get install libgcrypt11-dev
apt-get install libglade2-dev
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apt-get install libglib2.0-dev
apt-get install libglibmm-2.4-dev
apt-get install libgnome-keyring-dev
apt-get install libgnome2-dev
apt-get install libgnomecanvas2-dev
apt-get install libgnomemm-2.6-dev
apt-get install libgnomeui-dev
apt-get install libgnomevfs2-dev
apt-get install libgnutls-dev
apt-get install libgpg-error-dev
apt-get install libgtk2.0-dev
apt-get install libgtkmm-2.4-dev
apt-get install libice-dev
apt-get install libidl-dev
apt-get install libio-compress-base-perl
apt-get install libio-compress-zlib-perl
apt-get install libio-stringy-perl
apt-get install libjpeg62-dev
apt-get install libmail-box-perl
apt-get install libmail-sendmail-perl
apt-get install libmailtools-perl
apt-get install libmime-types-perl
apt-get install libmpeg3-1
apt-get install libmpeg3-dev
apt-get install libobject-realize-later-perl
apt-get install liborbit2-dev
apt-get install libpanel-applet2-dev
apt-get install libpango1.0-dev
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apt-get install libpixman-1-dev libpng12-dev
apt-get install libpopt-dev
apt-get install libpthread-stubs0
apt-get install libpthread-stubs0-dev
apt-get install libselinux1-dev
apt-get install libsepol1-dev
apt-get install libsigc++-2.0-dev
apt-get install libsm-dev
apt-get install libsys-hostname-long-perl
apt-get install libsysfs-dev
apt-get install libtasn1-3-dev
apt-get install libtimedate-perl
apt-get install libuser-identity-perl
apt-get install libx11-dev
apt-get install libxau-dev
apt-get install libxcb-render-util0-dev
apt-get install libxcb-render0-dev
apt-get install libxcb-xlib0-dev
apt-get install libxcb1-dev
apt-get install libxcomposite-dev
apt-get install libxcursor-dev
apt-get install libxdamage-dev
apt-get install libxdmcp-dev
apt-get install libxext-dev
apt-get install libxfixes-dev
apt-get install libxft-dev
apt-get install libxi-dev
apt-get install libxinerama-dev
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apt-get install libxml2-dev
apt-get install libxrandr-dev
apt-get install libxrender-dev
apt-get install orbit2
apt-get install po-debconf
apt-get install x11proto-composite-dev
apt-get install x11proto-core-dev
apt-get install x11proto-damage-dev
apt-get install x11proto-fixes-dev
apt-get install x11proto-input-dev
apt-get install x11proto-kb-dev
apt-get install x11proto-randr-dev
apt-get install x11proto-render-dev
apt-get install x11proto-xext-dev
apt-get install x11proto-xinerama-dev
apt-get install xtrans-dev zlib1g-dev
apt-get install dh-make
apt-get install debian-keyring
apt-get install cvs
apt-get install gettext-doc
apt-get install libcairo2-doc
apt-get install libcairomm-1.0-doc
apt-get install libgail-doc
apt-get install libgconfmm-2.6-doc
apt-get install libgcrypt11-doc
apt-get install glade
apt-get install glade-gnome
apt-get install libglib2.0-doc
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apt-get install libglibmm-2.4-doc
apt-get install libgtkmm-2.4-doc
apt-get install libgnome2-doc
apt-get install libgnomecanvas2-doc
apt-get install libgnomemm-2.6-doc
apt-get install libgnomeui-doc
apt-get install gnutls-doc
apt-get install gnutls-bin
apt-get install guile-gnutls
apt-get install libgtk2.0-doc
apt-get install libgtkmm-2.4-doc
apt-get install libmime-tools-perl
apt-get install libhtml-format-perl
apt-get install guile-1.8-doc
apt-get install guile-1.8-doc-non-dfsg
apt-get install spamassassin
apt-get install libmail-imapclient-perl
apt-get install libpango1.0-doc
apt-get install imagemagick
apt-get install libsigc++-2.0-doc
apt-get install razor
apt-get install libnet-ident-perl
apt-get install libdbi-perl
apt-get install pyzor
apt-get install libmail-dkim-perl
apt-get install libdbus-glib-1-2-dbg
apt-get install libdbus-glib-1-dev
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Bibliotecas para o uso do Server
apt-get install python-sqlalchemy
apt-get install python-sqlalchemy-doc
apt-get install python-psycopg2
apt-get install python-mysqldb
apt-get install python-kinterbasdb

Bibliotecas para o uso do NDPMon
apt-get install libxml2
apt-get install libpcap-dev
apt-get install libpcap0.8
apt-get install libpcap0.8-dev
apt-get install libcrypto++-dev
apt-get install libssl-dev
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APÊNDICE E – Instalação da ferramenta de monitoramento NDPMon

Utilizou-se de um software de virtualização denominado VirtualBox. Virtualbox
é um software de virtualização desenvolvido pela Sun Microsystems que, como o
VMware Workstation, visa criar ambientes para instalação de sistemas distintos. Ele
permite a instalação e utilização de um sistema operativo dentro de outro, assim
como seus respectivos softwares, como dois ou mais computadores independentes,
mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware.
O roteiro foi implementado com a distribuição livre do Sistema Operacional
GNU/Linux Debian 5.0, e utilizou-se de todas as bibliotecas referenciadas no
Apêndice D. O NDPMon é um equivalente de arpwatch para IPv6. O NDPMon
(Neighbor Discovery Protocol Monitor) é uma ferramenta de trabalho com pacotes
ICMPv6.O NDPMon observa a rede local para ver se mensagens de descoberta de
vizinhança se comportam corretamente. Quando se detecta uma mensagem
suspeita Neighbor Discovery, ele notifica o administrador por escrito no syslog e em
alguns casos, enviando um relatório de e-mail. O NDPMon permite detectar ataques
que se baseiam em falsificação e alteração de mensagens do protocolo de
descoberta de vizinhança (Neighbor Discovery).

1. Requisitos:
a. O NDPMon utiliza bibliotecas externas para o monitoramento:

a biblioteca de captura de pacotes, utilizado para capturar
os pacotes ICMPv6 no link.
utiliza para analisar o arquivo de configuração e gerar o
banco de dados.
: módulo para utilizar o plugin de medidor de contadores.
perl e suas libwww: módulo para utilizar o plugin Mac
Address Resolution.
b. Pacotes necessários:
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ndpmon-1.4.0.tgz : versão mais recente do NDPMon Versão
1.4.0
extraído
do
sitio
http://ndpmon.sourceforge.net/download.html
interface
web
–
extraído
do
sitio
http://ndpmon.sourceforge.net/extras.html

c. Instalação do Apache e PHP 5.

d. Instalação das bibliotecas .lib - devem acompanhar a instalação
de todas as dependências e todas as bibliotecas .dev

2. Instalação
a. Após efetuar a baixa do pacote NDPMon, descompacte em uma
pasta e execute o comando para compilar e instalar:
#./configure
--enable-mac-resolv
–enable
–
countermeasures --enable-debug && make && make install

b. Para inicializar o NDPMon, execute o seguinte comando:
# /etc/init.d/start ndpmon

c. Para parar o NDPMon execute o seguinte comando:
# /etc/init.d/stop ndpmon

3. Configuração
São utilizados dois arquivos de configuração:
a. /usr/local/etc/ndpmon/config_ndpmon.xml  exemplo de arquivo
configurado:
<?xml version=“1.0” encoding=“ISO-8859-1”?>
<?xml-stylesheet type=“text/xsl” href=“config.xsl” ?>
<!DOCTYPE config_ndpmon SYSTEM
“/usr/local/etc/ndpmon/config_ndpmon.dtd”>
<config_ndpmon>
<ignor_autoconf>1</ignor_autoconf>
<syslog_facility>LOG_LOCAL1</syslog_facility>
<admin_mail>root@localhost</admin_mail>
<actions_low_pri>
<sendmail>1</sendmail>
<syslog>1</syslog>
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<exec_pipe_program>/usr/local/ndpmon/create_html_table.py</exec_pipe
_program>
</actions_low_pri>
<actions_high_pri>
<sendmail>1</sendmail>
<syslog>1</syslog>
<exec_pipe_program>/usr/local/ndpmon/create_html_table.py</exec_pipe
_program>
</actions_high_pri>
<use_reverse_hostlookups>1</use_reverse_hostlookups>
<routers>
<!-- Example of router definition -->
<router>
<mac>00:11:22:33:44:55</mac>
<lla>fe80:0:0:0:211:22ff:fe33:4455</lla>
<param_curhoplimit>64</param_curhoplimit>
<param_flags_reserved>0</param_flags_reserved>
<param_router_lifetime>10800</param_router_lifetime>
<param_reachable_timer>0</param_reachable_timer>
<param_retrans_timer>0</param_retrans_timer>
<param_mtu>0</param_mtu>
<params_volatile>0</params_volatile>
<prefixes>
<prefix>
<address>2001:db8:1234:5678:0:0:0:0</address>
<mask>64</mask>
<param_flags_reserved>224</param_flags_reserved>
<param_valid_time>2592000</param_valid_time>
<param_preferred_time>604800</param_preferred_time>
</prefix>
</prefixes>
<addresses/>
</router>
</routers>
<!-- Example of countermeasures configuration
(If no configuration is present, all countermeasures will be
suppressed.) -->
<countermeasures>
<kill_illegitimate_router>RESPOND</kill_illegitimate_router>
<kill_wrong_prefix>LAUNCH AFTER 10</kill_wrong_prefix>
<propagate_router_params>CEASE AFTER 10</propagate_router_params>
<indicate_ndpmon_presence></indicate_ndpmon_presence>
</countermeasures>
</config_ndpmon>
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b. /var/local/ndpmon/neighbor_list.xml  este arquivo é preenchido
automaticamente pelo programa enquanto sendo executado ou
durante o período de aprendizagem.

4. Para a instalação da interface WEB, deve-se descompactar o pacote no
diretório /var/www/ndpmon.

a. para gerar a estatística do gráfico é recomendável inserir no
crontab as seguintes linhas:



# m h dom mon dow command
*/5 * * * * python /var/www/ndpmon/stats/mac/vendorsStats.py
/var/local/ndpmon/neighbor_list.xml
/var/www/ndpmon/img/mac_vendors.png 1>/dev/null
2>/dev/null
*/5 * * * * python
/var/www/ndpmon/stats/discovery/discoveryStats.py
/var/local/ndpmon/discovery_history.dat
/var/www/ndpmon/img/neighbor_discovery_history.png
1>/dev/null 2>/dev/null



Para

acessar

a

interface

WEB

pelo

navegador

digita-se:

ao

sitio:

http://localhost/ndpmon
Para

maiores

detalhes

http://ndpmon.sourceforge.net/index.html.

refira-se
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APÊNDICE F – Como obter um Túnel Teredo

O IPv6 já é suportado na grande maioria dos Sistemas Operacionais
existentes.
Windows
1. Verificando a Configuração do IPv6
Abrir uma janela de comandos, clicando sobre ―Iniciar‖, depois em ―Executar‖ e
digite ―cmd‖.
Na linha de comando da janela apresentada digite o seguinte:
ping -6 -n 5 ::1
O resultado deve ser o seguinte (ou similar), como mostrado na Figura 46:

Figura 46 – verificando a configuração do IPv6.
Fonte: Elaborado pelo autor (2011)

O que significa que o IPv6 está instalado corretamente.
No Microsoft Windows Vista e Microsoft Windows 7 está instalado e habilitado
por padrão.
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Verificar a disponibilidade do Teredo, utilizando-se da janela de comando DOS.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows
Vista e Microsoft Windows 7
Configurar/ativar o túnel Teredo:
―netsh inteface ipv6 set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com‖
o caso não funcione, utilizar:
―netsh interface ipv6 set teredo enterpriseclient
teredo.ipv6.microsoft.com‖
o existem outros servidores disponíveis, como por exemplo:


teredo.remlab.net



teredo.autotrans.consulintel.com

Verificar o estado do Teredo:
―netsh interface ipv6 show teredo‖ ou ―netsh interface teredo show stat‖
Alterar o estado do Teredo:
―netsh interface teredo set state <type>― sendo que o type pode ser:
o enterpriseclient = habilitar o serviço em uma rede gerenciada
o Server = habilita o servidor teredo
o client = habilita o cliente teredo
o disabled = desabilita o serviço teredo
Verificar grupos multicast:
―netsh interface ipv6 show joins‖
Estatísticas de pacotes IPv4 e IPv6 trocados:
―netstat –s‖
Verificar portas do protocolo TCPv6:
―netstat –p TCPv6 –a‖
Verificar portas do protocolo UDPv6:
―netstat –p UDPv6 –a‖
Verificar conectividade do host
―ping -6 <endereço>
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Linux
Adicionar endereço IPv6 (unicast ou anycast):
―ip -6 addr add <endereço ipv6>/<prefixo> <interface>―
Remover endereço:
―ip -6 addr del <endereço ipv6>/<prefixo> <interface>―
Tempos de vida dos endereços:
―ip -6 addr show dev <interface>―
Ping ao endereço link-local all nodes multicast permite saber o
endereço link-local de todos os hosts localmente ligados:
―ping6 –I <interface> ff02::1‖
Verificar grupos multicast:
―netstat –g‖

