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RESUMO

O ataque “Man-in-the-Middle” (MITM) é ainda hoje considerado uma ameaça às redes.
Por outro lado, as redes definidas por software (RDS) vêm ganhando espaço no
mercado, justamente pela capacidade de manipulação dinâmica dos fluxos de dados
por meio de uma interface programável. As Redes de Petri Coloridas (RPC) por sua
vez são consideradas uma ferramenta adequada para modelar sistemas distribuídos
e controles de segurança. O objetivo deste trabalho foi modelar, utilizando RPC, um
controle para MITM em RDS, que conseguisse detectar e corrigir os ataques MITM,
baseados em envenenamento da tabela ARP. Para atingir esse objetivo, este trabalho
fez a modelagem, em RPC, de uma RDS, do ataque MITM, e do controle proposto
para permitir uma análise completa do espaço de estados que comprovasse que o
objetivo do trabalho foi atingido. A análise do espaço de estados gerou uma RPC
otimizada que reduziu em mais de 87,81% a quantidade de estados possíveis, em
mais de 86,51% a quantidade de transições, e em 99,79% o tempo de análise do
espaço de estados, e por fim mostrou que o controle proposto conseguiu detectar e
corrigir os pacotes com dados forjados, prevenindo o ataque, e reduzindo o impacto
do ataque no trafego da RDS em 96,22%. Como resultado, o trabalho obteve um
controle eficaz para combater ataques MITM, baseados no envenenamento da tabela
ARP, e que não recaiu nos principais problemas presentes nas soluções propostas
para combater este tipo de ataque em redes tradicionais (não RDS), como por
exemplo, a criação de pontos únicos de falha, ou a necessidade de atualizar o
protocolo ARP ou o kernel dos dispositivos conectados à rede.

Palavras Chave: Ataque Man-in-the-Middle (MITM); Redes definidas por software
(RDS); Fluxo de dados; Address resolution protocol (ARP); Redes de petri coloridas
(RPC).

ABSTRACT
Formal modelling in Colored Petri Nets of a preventive control to Man-in-theMiddle attacks based on ARP spoofing in a Software Defined Network
environment

The Man-in-the-Middle (MITM) attack is still considered a threat to networks. On the
other hand, software-defined networks (SDN) have been gaining market space,
precisely because of the ability to dynamically manipulate data flows through a
programmable interface. Colored petri nets (CPN) are considered an appropriate tool
for modeling distributed systems and security controls. The objective of this work was
model using CPN, a control for MITM in SDN, that could detect and correct the MITM
attacks, based on ARP spoofing. To achieve this objective, this work modeled an SDN,
a MITM attack, and the proposed control to achieve a CPN complete analysis of the
state space, that proved that the objective of the work was achieved. The state space
analysis generated an optimized CPN that reduced the number of possible states by
more than 87.81%, the number of transitions by more than 86.51%, and the state
space analysis time by 99.79%. And finally showed that the proposed control can
detect and correct the packets that was generated with forged data, preventing the
attack, and decreased by 96.22% the number of possible states while the SDN is under
attack. Thus, the work obtained an effective control to avoid MITM attacks, based on
ARP spoofing, and that did not fall on the main problems present in the proposed
solutions to combat this type of attack in traditional networks, for example, the
existence of single point of failures, or the need to update ARP protocol or system’s
kernel at the devices connected to the network, the difficulty to update or patch the
ARP protocol, or the system’s kernel, at all devices attached to the network.

Keywords: Man-in-the-Middle (MITM) attack; Software defined networks (SDN); Data
flow; Address resolution protocol (ARP); Colored petri nets (CPN).
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação

O ataque “Man-in-the-Middle” (MITM) é considerada uma ameaça em redes locais
típicas. Este tipo de ataque é realizado por meio do envenenamento da tabela ARP
(Address Resolution Protocol) utilizando pacotes ARP Reply. O envenenamento da
tabela ARP ocorre por meio da inserção de dados falsos, fazendo com que a vítima
envie pacotes para um destino diferente daquele que seria originalmente correto.
(KUMAR e TAPASWI, 2012)

No ataque MITM, portanto, o atacante consegue forçar com que a vítima envie seus
pacotes para sua máquina, podendo então observar, modificar ou descartar os dados
antes que decida encaminhar ao destinatário, sem que a origem e o destino tenham
ferramentas adequadas para detectar prontamente este comportamento malicioso.
Esse ataque serve também como ponto de partida para que um atacante consiga
realizar outros tipos de ataques, como por exemplo, injetar código que poderá ser
executado na vítima, realizar um ataque de negação de serviço, sequestrar sessões
válidas da vítima, redirecionar a vítima para um site falso, falsificar respostas do
protocolo DNS (Domain Name System), e modificar mensagens. (KUMAR e
TAPASWI, 2012)

Segundo Arote e Arya (2015) e Tripathi e Mehtre (2014), as soluções descritas para
detectar e prevenir ataques de MITM por envenenamento da tabela ARP podem ser
classificadas nas seguintes categorias:
•

Soluções baseadas em criptografia;

•

Correções no kernel do sistema operacional;

•

Sistemas de detecção passiva;

•

Servidor centralizado de detecção e validação;

•

Utilização de pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol) de prova;

•

Cache secundário baseado em ICMP.
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As soluções baseadas em criptografia utilizam o conceito de chaves públicas e
privadas para autenticar, por meio de um servidor, os pacotes ARP Reply na rede.
Contudo, devido a necessidade de desenvolver esse processo de autenticação, a
solução se torna incompatível com as versões anteriores do protocolo ARP. O outro
problema é que o servidor responsável pela distribuição dos pacotes criptografados
se torna um ponto único de falha. (AROTE e ARYA, 2015)

As correções no kernel do sistema operacional, ao receberem um pacote ARP Reply
alterando uma entrada existente na tabela ARP, validam se o endereço MAC (Media
Access Control) anterior ainda está presente na rede antes de atualizar a tabela. Caso
o endereço MAC anterior ainda esteja presente na rede, o pacote ARP Reply é
simplesmente ignorado e a tabela não é atualizada. Assim como os pacotes ARP
Reply são forjados, o atacante também pode forjar pacotes ARP informando que o
MAC anterior não está mais presente na rede, resultando em uma alteração indevida
na tabela ARP. (AROTE e ARYA, 2015)

Os sistemas de detecção passiva capturam e analisam todos os pacotes ARP
Request e Reply e cria uma tabela única com um mapeamento de endereços IP-MAC,
e a partir do momento em que um tráfego anormal desses pacotes é detectado um
alerta é emitido informando que a rede está sofrendo um ataque. Um dos principiais
problemas dessa abordagem é que ela pode gerar alarmes falsos durante o
funcionamento de sistemas de alta disponibilidade onde um endereço IP virtual é
movimentado entre duas máquinas diferentes, com endereços MAC diferentes.
(AROTE e ARYA, 2015)

Os servidores centralizados de detecção e validação fazem o sincronismo da tabela
ARP de todas as máquinas que compõe a rede, criando uma tabela ARP centralizada
e de controle, onde as máquinas da rede podem consultar se as alterações de
endereços IP e MAC já ocorreram no passado e se foram consideradas legitimas ou
não. O problema dessa abordagem é que ela cria um ponto único de falha, e uma vez
que o servidor centralizado esteja indisponível, a rede perde a proteção contra
ataques MITM. (TRIPATHI e MEHTRE, 2014)
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As soluções, que utilizam pacotes ICMP de prova, enviam pacotes ICMP para validar
se os dados recebidos por meio de pacotes ARP Reply são íntegros para realizar a
atualização da tabela ARP. Contudo, assim como os pacotes ARP, os pacotes ICMP
também não são orientados a conexão e nem possuem mecanismos de autenticação,
possibilitando que o atacante também crie respostas ICMP forjadas para legitimar os
pacotes ARP Reply forjados. (TRIPATHI e MEHTRE, 2014)

A criação de um Cache secundário utilizando ICMP utiliza uma segunda tabela ARP
que é totalmente criada utilizando pacotes ICMP echo requests, que é comparada
com a tabela ARP original, que é criada utilizando pacotes ARP, para a detecção e
prevenção do envenenamento da tabela de forma indevida. Entretanto, assim como
as soluções que utilizam pacotes ICMP de prova, a segunda tabela ARP também pode
ser envenenada de forma simultânea por meio da utilização de pacotes ARP e ICMP
forjados. (TRIPATHI e MEHTRE, 2014)

Contudo, as soluções mencionadas acima requerem um acréscimo de esforço
operacional, necessitando de desenvolvimento e construção de estruturas adicionais
ao ambiente, alterações no protocolo ARP, ou ainda prejudicar o funcionamento das
soluções de alta disponibilidade que se baseiam em um endereço IP virtual que é
dinamicamente vinculado a endereços MAC diferentes.

Segundo Rojas, Ueda e Carvalho (2014), as redes programáveis, ou Redes Definidas
por Software (RDS), surgem a partir da arquitetura Ethane, cujo propósito é criar
políticas de acesso de forma distribuída, a partir de um sistema de controle
centralizado (controladora RDS), que toma a decisão sobre como os pacotes devem
ser encaminhados pelo comutador (switch RDS), com base nas caraterísticas do
pacote e nas diretrizes previamente inseridas no sistema de controle centralizado.
Esta arquitetura permite que os fluxos de dados possam ser dinamicamente
programados e os cabeçalhos dos pacotes possam ser alterados, enquanto os
pacotes trafegam pela rede.

A possibilidade de manipular os fluxos de dados e alterar o cabeçalho dos pacotes
permite que eles sejam corrigidos e entregues ao destino correto, mesmo que tenham
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sido inseridos na rede com os dados forjados. Neste caso, pode-se ter uma solução
mais eficaz para prevenir ataques MITM utilizando envenenamento da tabela ARP.

A Rede de Petri Coloridas (RPC) é uma linguagem para modelagem e validação de
sistemas discretos nos quais a concorrência, a comunicação, e a sincronização são
considerados fundamentais, provendo notações e primitivas básicas para a
modelagem dessas três características. A RPC de um sistema é um modelo que
representa os estados desse sistema, e os eventos que podem causar uma mudança
de estado. Por meio da RPC é possível investigar o comportamento do sistema
modelado sob certas circunstâncias, verificar propriedades do sistema por meio da
análise do espaço de estados e verificações no modelo, e executar análises de
desempenho por meio de simulações. (JENSEN, KRISTENSEN e WELLS, 2007)

Neste contexto, a RPC é uma ferramenta importante para modelar controles para
ataques MITM, a partir de informações confiáveis de IP e MAC, que possam ser
convertidos em políticas de acesso pela RDS, e aplicadas de forma distribuída nos
equipamentos de rede.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é modelar, utilizando RPC, um controle de segurança
preventivo para RDS, baseadas no protocolo Openflow que possa detectar, corrigir e
identificar a origem de ataques de MITM baseados no envenenamento da tabela ARP.

1.3

Escopo do trabalho

O escopo deste trabalho concentra-se nas seguintes atividades:
•

Modelar somente RDS, baseada na arquitetura Openflow;

•

Considerar

o

ataque

MITM

apenas

sendo

causado

por

envenenamento de tabela ARP;
•

Considerar apenas controles detectivos, preventivos e corretivos;

•

Utilização de RPC como única ferramenta de modelagem;

meio

de
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Não serão contempladas neste trabalho, as seguintes atividades:
•

Testar ou validar ataques MITM que não utilizem o protocolo ARP para
interceptar o tráfego entre duas máquinas;

•

A utilização de controle do tipo detecção ou reativos;

•

Utilizar ferramentas adicionais de modelagem além das RPC.

1.4

Contribuições

A principal contribuição proposta por este trabalho é a modelagem de um controle que
mitigue ataques MITM e atenda as seguintes características:
•

Possa ser considerada eficaz;

•

Não tenha a necessidade de alterar o protocolo ARP;

•

Sem a necessidade de utilizar criptografia no protocolo ARP;

•

Seja compatível com uma grande variedade de equipamentos;

•

Não necessite a adição de hardware adicional, com único propósito de mitigar
o ataque MITM;

•

Que permita a utilização de recursos de virtualização baseados em endereços
IP virtuais;

•

Que não crie pontos únicos de falha para a rede.

Além disso, uma segunda contribuição é o fornecimento de informações sobre como
ataques MITM, baseados no protocolo ARP, se comportam em RDS, permitindo que
outros estudos sejam desenvolvidos sobre o tema, e que o controle proposto neste
trabalho possa ser aprimorado.

Como terceira e última contribuição, é um modelo em RPC, do funcionamento das
RDS e da execução de um ataque MITM neste tipo de rede. Este modelo poderá ser
utilizado para estudos de outras características das RDS e de ataques MITM.
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1.5

Metodologia de Trabalho

Etapa 1 – Revisão Bibliográfica.
A. Bibliografia: Este trabalho tem início com o levantamento bibliográfico
relacionado aos ataques MITM, RDS e RPC. O objetivo é estudar como o
ataque MITM e RDS funcionam, e se já houve alguma pesquisa anterior que
tenha modelado controles com RPC para prevenir ataques MITM em RDS.
Etapa 2 – Modelagem do ataque MITM em RDS utilizando Redes de Petri Coloridas.
A. Modelagem das RDS: Modelar o funcionamento correto das RDS utilizando
Redes de Petri Coloridas. O objetivo é criar um modelo matemático que
represente o funcionamento da RDS, utilizado para avaliar os controles que
serão propostos por este trabalho.
B. Modelagem de um ataque MITM: Modelar os ataques MITM contra a RDS,
utilizando Redes de Petri Coloridas. O objetivo é criar um modelo matemático
que represente o funcionamento do ataque MITM.
C. Modelagem dos controles: Criar modelos de controles para prevenir que
ataques MITM obtenham sucesso em RDS.
D. Validação do Trabalho: Por fim, os modelos criados anteriormente dentro da
ferramenta CPN Tools são considerados para validar a proposta do trabalho.
Etapa 3 – Avaliação de cinco fatores para prevenção de MITM.
A. A próxima etapa é avaliar se os componentes de rede e o controle proposto
para prevenir MITM em RDS, são capazes de mitigar os ataques, e caso isso
seja possível, verificar se a prevenção em MITM atende aos cinco fatores
elencados por Tripathi e Mehtre (2014), para que uma solução para prevenir
ataques MITM possa ser considerada eficaz. O objetivo é verificar se as RDS
resolvem o problema dos ataques MITM de forma satisfatória e sem criar novos
problemas ao ambiente de rede.
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1.6

Organização do Trabalho

O capítulo 2, Referencial Teórico, apresenta os conceitos de RDS, e como esta
tecnologia consegue manipular os fluxos de dados da rede. Apresenta-se brevemente
os conceitos que são a base dos ataques MITM baseado em protocolo ARP, e os
principais conceitos das Redes de Petri Coloridas.

O capítulo 3, Trabalhos Relacionados, apresenta uma abordagem dos trabalhos
científicos mais recentes sobre os ataques MITM, os fatores que devem ser avaliados
para prevenir esse ataque, as RDS, e um trabalho que utiliza Redes de Petri Coloridas
para validar a eficiência das políticas de segurança aplicadas às RDS.

O capítulo 4, Proposta, apresenta a modelagem, em RPC, de um controle proposto
para prevenir ataques MITM em RDS, e se existe alguma condição na qual o ataque
obtenha sucesso.

O capítulo 5, Validação da proposta, contém os componentes e os testes utilizados
para criar a validação da proposta contemplando se o ataque obteve sucesso, ou não,
em cada um dos cenários definidos pelo trabalho. Contém também uma análise do
comportamento observado durante a modelagem, e uma avaliação se o controle
proposto pode ser considerado uma solução eficaz, segundo os cinco fatores
definidos por Tripathi e Mehtre (2014).

O capítulo 6, Conclusão do trabalho, apresenta uma conclusão consolidada do
trabalho como um todo, destacando os principais resultados obtidos, as contribuições,
limitações, e também sugere linhas de trabalhos futuros.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capitulo serão apresentadas as características das RDS, ataques MITM e RPC
que serão a base para as análises desenvolvidas neste trabalho.

2.1

Redes Definidas por Software (RDS)

As redes programáveis, ou Redes Definidas por Software (RDS), representam um
paradigma no qual o hardware de encaminhamento de pacotes é separado do
componente que toma a decisão sobre o caminho a ser percorrido pelo pacote. A ideia
principal é a de que os desenvolvedores possam utilizar os recursos de rede da
mesma forma como eles utilizam recursos computacionais de servidores (memória,
disco, etc.), permitindo também que os fluxos de dados sejam manipulados
dinamicamente. Em uma RDS a inteligência está centralizada em uma controladora
(plano de controle), que define como o encaminhamento deverá ser feito, com base
nas políticas de acesso e características de cada fluxo. Essa decisão é enviada para
o hardware de encaminhamento de pacotes (plano de dados) utilizando um protocolo
especifico, permitindo que os fluxos de dados possam ser programados
dinamicamente. (ROJAS, UEDA e CARVALHO, 2014).

2.1.1 Arquitetura RDS

Atualmente existem duas principais arquiteturas de RDS, chamadas de ForCES
(Forwarding and Control Element Separation) e Openflow. As duas seguem o princípio
fundamental das RDS implementando a separação entre os planos de controle e de
dados, e padronizam a troca de informações entre os dois planos. Contudo, as duas
são bem diferentes em termos de desenho, arquitetura, modelo de encaminhamento
e protocolo de interface. (NUNES et al., 2014)

A arquitetura ForCES foi proposta pelo grupo de trabalho IETF (Internet Engineering
Task Force) ForCES, que resultou de um esforço desenvolvido entre 2003 e 2014.
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Nesta arquitetura, são definidas duas entidades lógicas chamadas de Entidade de
Controle (EC) e Entidade Encaminhamento (EE), que se comunicam por meio de um
protocolo chamado ForCES. A EC executa as funções de controle e sinalização da
rede e instruem as EE sobre como os pacotes devem ser manipulados. A EE é
responsável por comandar o hardware para manipular os pacotes de rede,
executando os comandos recebidos da EC. Nesta arquitetura, apesar do plano de
controle estar na EC, separado do plano de dados que está na EE, ambos estão
fisicamente instalados no mesmo equipamento, fazendo com que as ECs estejam
distribuídas em todos os equipamentos de rede. (NUNES et al., 2014)

A arquitetura Openflow, foi proposta pela Open Networking Foundation (ONF), e
também implementa a separação dos planos de controle e de dados, mas utilizando
o protocolo Openflow para trocar informações entre os dois planos. Nesta arquitetura
o equipamento de encaminhamento de pacotes, também chamado de Openflow
switch, possui uma ou mais tabelas de fluxo de dados; uma camada de abstração que
se comunica com o plano de controle, que está fisicamente instalado em outro
equipamento, chamado de controladora; e utiliza o protocolo Openflow para
estabelecer a comunicação entre os planos de controle e dados. O forte apoio da
indústria e do meio acadêmico a esta arquitetura acabou a transformando no padrão
de fato para RDS. (ROJAS, UEDA e CARVALHO, 2014)

As tabelas de fluxo são compostas por entradas de fluxos, que determinam como os
pacotes de determinado fluxo de dados serão processados e encaminhados pelo
Openflow switch. Conforme mostrado na Figura 1, cada entrada da tabela é composta
por três partes: regra, ação e estatística. As regras são usadas para identificar qual
entrada de fluxo deve ser aplicada a cada pacote, e são compostas por qualquer
informação presente no cabeçalho do pacote, por exemplo, a porta de origem do
Openflow switch, ou qualquer outro metadado do pacote. As ações definem como o
Openflow switch deve tratar o pacote que está trafegando na rede, podendo variar da
simples entrega do pacote em uma porta especifica até a alteração de qualquer campo
do cabeçalho do pacote. As estatísticas são utilizadas para contabilizar informações
sobre um fluxo especifico, como a quantidade de pacotes recebidos, de bytes
trafegados, e de tempo de duração de um fluxo, por exemplo. (ROJAS, UEDA e
CARVALHO, 2014)
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Figura 1 - Arquitetura Openflow

Controladora

Protocolo Openflow

Tabela de Fluxo de Dados
Regras

Ações

Estatísticas

Porta
1

Porta
2

Porta
3

MAC (org/dst), IP
(org/dst), Portas
(org/dst), VLAN,
etc.

Openflow Switch

Cliente Openflow

Pacotes, Bytes,
Duração.
Porta de Destino, Enviar para a
controladora, Modificar o
cabeçalho do pacote, Descartar.

Fonte: Traduzido de NUNES et al (2014).

Quando um pacote é recebido pelo Openflow switch, os dados do cabeçalho são
extraídos e confrontados com as regras da tabela de fluxos de dados. Se o Openflow
switch encontra uma regra adequada ao pacote, o Openflow switch executa as ações
previstas na respectiva regra e atualiza as estatísticas da tabela de fluxos de dados.
Caso o Openflow switch não encontre uma regra adequada, são executadas as ações
especificadas em uma regra predefinida, chamada “table-miss”, como por exemplo,
ações de outras entradas da tabela, encaminhar o cabeçalho do pacote para a
controladora criar uma nova entrada na tabela, ou ainda encaminhar o pacote
utilizando o encaminhamento tradicional baseado em tabelas ARP. (NUNES et al.,
2014)

Por meio do protocolo Openflow a controladora pode adicionar, alterar, ou excluir as
entradas da tabela de fluxos de dados, em cada um dos Openflow switches de forma
dinâmica. As alterações na tabela de fluxo de dados podem acontecer de forma
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reativa, quando do recebimento de um dado pacote, ou de forma proativa, quando um
conjunto de entradas de fluxo é distribuída a um ou mais Openflow switches antes
mesmo de um fluxo de dados ter sido iniciado. (NUNES et al., 2014)

2.1.2 Componentes da RDS

Uma infraestrutura de rede tradicional é composta por diferentes tipos de
equipamentos, como por exemplo, roteadores, switches físicos e virtuais e pontos de
acesso sem fio. Em uma RDS esses equipamentos, chamados simplesmente de
Openflow switches, se tornam equipamentos de encaminhamento de pacotes simples
que possuem uma interface aberta (Openflow). Esses Openflow switches podem ser
de dois tipos: puros ou híbridos. Os Openflow switches puros não possuem nenhum
recurso de switches tradicionais, como encaminhamento de pacotes baseados em
tabelas ARP, por exemplo, e sempre necessitam da controladora para fazer o
encaminhamento dos pacotes. Os Openflow switches híbridos suportam o protocolo
Openflow além dos protocolos tradicionais de encaminhamento de pacotes. Segundo
Nunes et al (2014), a maioria dos Openflow switches existentes atuam de forma
híbrida.

A controladora, por sua vez, faz o papel de sistema operacional de rede, provendo
uma interface de programação, executando o gerenciamento dos recursos da rede, e
oferecendo novos recursos na rede. Nesta arquitetura, as aplicações podem utilizar a
rede como se fosse um único recurso ou sistema computacional. A Figura 2 mostra a
arquitetura da controladora Floodlight (PROJECT FLOODLIGHT, 2016), que é
baseada na arquitetura Openflow. Na Figura 2 é possível observar a separação entre
a controladora e as aplicações, que no caso da Floodlight, podem ser escritas em
Java, instaladas dentro da controladora e se comunicarem com a controladora por
meio de uma API (Application Programming Interface) Java. Aplicações também
podem ser implementadas em qualquer outra linguagem de programação, quando
instaladas fora da controladora e se comunicarem com os módulos internos por meio
de uma API REST (Representational State Transfer). (NUNES et al., 2014)

26

Figura 2 - Arquitetura controladora Floodlight.

Aplicações REST
Aplicações escritas em qualquer linguagem gerando serviços através da API
REST exposta pelos módulos e aplicações da controladora.
API REST
Aplicações

Controladora Floodlight

Filtros de Redes Virtuais

Firewall
Reconc. de Portas Deslig.
Listas Controle de Acesso

API Java

Encaminhamento Direto

Aplicações que
necessitam de alto
consumo de banda com
os módulos da
controladora.

Gerenc.
Módulos

Pool de
Threads

Fila de
Pacotes

Servidor
Jython

Interface
Web

Unidade
de Teste

Gerenc.
Disposit.

Gerenc.
Topologia

Descoberta Links

Cache de
Fluxos*

Armazena
mento

Contadores

Serviços Openflow
Switches

Memória

Monitor
Desemp.

Rastreio

Principais serviços consumidos pelas
aplicações para RDS.

* Módulo definido, mas não implementado ainda.
Fonte: Adaptado de PROJECT FLOODLIGHT, 2016

Outro aspecto importante das RDS é a comunicação entre a controladora e os
Openflow switches; e a controladora e as aplicações externas. Como todos os
Openflow switches são controlados por meio de uma interface Openflow com a
controladora, esse canal de comunicação precisa estar sempre disponível e seguro.
Em termos de comunicação com aplicações externas, os Sistemas de Gerenciamento
de Redes, por exemplo, podem necessitar de informações da rede, ou controlar
determinados aspectos e políticas da rede. Outra comunicação que pode ser
necessária é entre duas controladoras distintas, para por exemplo, reservar recursos
de rede em duas RDS distintas. Diferente da comunicação entre a controladora e os
Openflow switches, que é padronizada pelo protocolo Openflow, a comunicação entre
a controladora e as aplicações externas (aplicações REST), ou outras controladoras
RDS, não possuem um protocolo padronizado de comunicação, e essa comunicação
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costuma ser desenvolvida conforme a necessidade e as opções disponíveis. (NUNES
et al., 2014)

As RDS foram desenvolvidas para facilitar a inovação e permitem um controle objetivo
sobre os fluxos de dados na rede. A separação lógica entre os planos de dados
(Openflow switches) e planos de controle (controladora) pode trazer as seguintes
características:
•

Permitir que novos protocolos e aplicações sejam implementados, com menos
esforço do que a sua implantação em dispositivos de rede individuais e de
fabricantes diversos;

•

Permitir uma visualização e gerenciamento direto da rede como um todo;

•

Permitir uma consolidação de diversos controles de rede (firewalls, sistemas
de detecção e prevenção de intrusos, etc.) que atualmente estão distribuídos e
que podem ser transformados em aplicações que fazem interface com a
controladora. (NUNES et al., 2014)

2.2

Ataques Man-in-the-Middle (MITM) por meio do envenenamento da tabela
ARP.

Em uma rede de computadores tradicional, os pacotes de dados necessitam de
endereços IP de origem e de destino para que sejam enviados para o destino
desejado. Quando o endereço IP de destino pertence a uma rede diferente, o pacote
é enviado para o gateway da rede, até alcançar a rede de destino. Essa dinâmica
necessita de um protocolo para converter os endereços IP para endereços MAC, o
que é desempenhado pelo protocolo ARP, conforme mostrado na Figura 3. A máquina
de origem envia uma mensagem ARP Request para toda a rede, perguntando qual o
endereço MAC de um determinado endereço IP. Somente a máquina que possui o
endereço IP informado responde com uma mensagem ARP Reply informando qual o
seu endereço MAC. Além dessas duas mensagens, o protocolo ARP mantém uma
tabela local temporária (cache) com todas as associações de IP-MAC das máquinas
com as quais ela já se comunicou. A tabela ARP será consultada a cada envio de
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pacotes, e somente quando ela não possuir a entrada sobre o MAC de destino será
enviada uma nova mensagem ARP Request. (KUMAR e TAPASWI, 2012)

Nenhuma das mensagens do protocolo ARP suportam autenticação e também não
são orientadas a conexão, o que possibilita que qualquer máquina da rede consiga
forjar as mensagens do protocolo ARP. Neste cenário, apresentado na Figura 3, um
atacante consegue enviar uma mensagem ARP Reply para a origem de uma conexão,
informando que o endereço IP do destino está associado ao endereço MAC do
atacante. Quando a máquina de origem recebe a mensagem ARP Reply forjada, é
feita a atualização da tabela ARP local. O atacante repete o processo com a máquina
de destino da conexão, fazendo com que tanto a origem quanto o destino enviem os
pacotes para o endereço MAC do atacante. Como os equipamentos de uma rede
tradicional fazem a entrega dos pacotes exclusivamente por meio dos endereços
MAC, o atacante passa a receber todos os pacotes que deveriam ser enviados da
origem diretamente a um destino. A partir deste momento, o atacante pode
inspecionar ou alterar os dados dos pacotes antes de encaminhar os pacotes para a
origem e destinos corretos. O atacante também pode descartar os pacotes com o
propósito de impedir a comunicação entre uma origem e um destino, ou realizar a
negação de um serviço provido por uma máquina. (KUMAR e TAPASWI, 2012)
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Figura 3 - Ataque MITM em redes tradicionais.
Tráfego de Rede Normal

Tabela Controle Switch
Porta 1 = MAC-A
Porta 2 = MAC-B

Cliente

Servidor

Porta 3 = MAC-C
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IP-C = MAC-C
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Atacante

Cache Local – Máquina C
IP-A = MAC-A
IP-B = MAC-B

Fonte: KUMAR e TAPASWI, 2012

2.3

Redes de Petri (RP)

Segundo Murata (1989), as RP foram definidas por Carl Adam Petri como uma
ferramenta matemática e gráfica para modelar, analisar e projetar sistemas com
processos paralelos, concorrentes, assíncronos e não determinísticos. O conceito
inicial foi evoluindo de 1962 até 1980, quando a sua utilização aumentou com o
surgimento das Redes de Petri de alto nível, como as numéricas, as do tipo
predicado/transição, as coloridas, e as estocásticas. As variações mencionadas
permitiram a descrição dos sistemas modelados, a representação dinâmica dos
sistemas, assim como a possibilidade de calcular taxas de ocorrência de eventos nos
sistemas modelados. (apud UEDA, 2012)
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2.3.1 Representação Gráfica da RP

Segundo Murata (1989), uma RP é um grafo bipartido constituído por lugares,
transições, arcos e marcas. Os lugares são representados por círculos ou elipses; as
transições são representadas por quadrados ou retângulos; os arcos são
representados por setas que interligam os lugares e transições; e as marcas que são
representadas por pontos, que se localizam em lugares, e definem um estado de uma
RP. O estado de uma RP é definido pela quantidade de marcas existentes e sua
localização dentro da rede. As transições são disparadas removendo uma marca do
lugar de entrada, e criando uma ou mais marcas nos lugares de saída. As Figuras 4,
5 e 6 representam graficamente os estados de uma RP antes, durante e após o
disparo de uma transição, respectivamente. (apud UEDA, 2012)

Figura 4 - Marcação inicial de uma Rede de Petri

Figura 5 - Rede de Petri durante um disparo.

Marca

Marca

Arco
Lugar

Arco

Transição

Lugar

Fonte: UEDA, 2012.

Transição

Fonte: UEDA, 2012.

Figura 6 - Rede de Petri após um disparo.

Marca

Arco
Lugar

Transição

Fonte: UEDA, 2012.

Segundo Ueda (2012), normalmente a análise de uma RP é feita para inferir
determinados estados da rede, que podem ser úteis para verificar ou validar
características de sistemas reais, de onde a rede foi derivada. É importante ressaltar
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que a RP precisa ser desenhada ou especificada de acordo com as características e
estados do sistema real, que se deseja analisar. Caso a RP não seja desenhada ou
especificada de forma correta, pode-se atingir estados que não representam o
comportamento do sistema real. Além disso, é necessário observar que as
propriedades analisadas na RP precisam ser interpretadas para serem utilizadas na
validação. Por exemplo, um determinado estado encontrado na RP pode ser
considerado tanto um estado final válido, como uma situação que precisa ser evitada.

2.3.2 Propriedades da RP

Segundo Ueda (2012), as RP possuem propriedades comportamentais e estruturais:

•

Propriedades Comportamentais: Dependem do estado inicial.
o Alcançabilidade: Indica a possibilidade de uma RP atingir um
determinado estado, utilizando uma quantidade especifica de disparos a
partir do estado inicial da rede;
o Limitação: Indica a quantidade máxima de marcas que um lugar pode
ter em qualquer estado da RP. Se todos os lugares da rede possuírem
uma limitação, a RP é classificada como limitada;
o Segurança: Uma RP é classificada como segura, se todos os lugares
forem limitados a uma marca;
o Vivacidade: Está relacionada a ausência de estados no qual nenhuma
transição esteja habilitada para disparo, e este estado não for um estado
final;
o Reversibilidade: Define a capacidade de uma RP atingir um
determinado estado (que não é necessariamente o estado inicial) a partir
de qualquer outro estado possível da rede;
o Justiça: Uma RP é classificada como justa quando nenhuma transição
pode disparar indefinidamente a despeito das outras transições da rede.
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•

Propriedades Estruturais: Não dependem do estado inicial.
o Limitação Estrutural: Uma rede é estruturalmente limitada se ela é
limitada para qualquer estado inicial;
o Conservação: Uma rede é conservativa se a quantidade de marcas não
varia de acordo com os estados alcançáveis, variando apenas a
localização das marcas.

2.3.3 Classificação dos Modelos de RP

Segundo Simão (2004), os modelos de RP podem ser classificados de acordo com o
nível de detalhe que os lugares e marcas podem representar, podendo ser de três
níveis: (apud UEDA, 2012)
•

Nível 1: Neste nível as marcas representam valores booleanos, e cada lugar
pode conter no máximo uma marca por vez;

•

Nível 2: Neste nível as marcas representam valores inteiros, e cada lugar pode
conter mais uma marca por vez;

•

Nível 3: Neste nível as marcas representam valores em alto nível, e cada lugar
pode conter um subconjunto de valores estruturados. O principal exemplo deste
tipo de rede são as Redes de Petri Coloridas.

2.3.4 Redes de Petri Coloridas (RPC)

Uma RPC é um tipo de RP que adiciona recursos para definição e manipulação dos
vários tipos de marcas. Convencionou-se designar os tipos de marcas de uma RPC
como “cores”. A Figura 7 demonstra uma RP com duas marcas distintas, conforme
define as RPC.
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Figura 7 - Rede de Petri Colorida
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Arco
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Transição

Fonte: UEDA, 2012.

Segundo Jensen, Kristensen e Wells (2007), as técnicas de análise da RPC são
variações das técnicas utilizadas para analisar as RP, podendo ser por meio de
simulação, o cálculo de invariantes, ou a geração do espaço de estados. A simulação
consiste em executar os disparos de uma RPC para avaliar o comportamento do
sistema modelado, permitindo descobrir o resultado de uma sequência de disparos, e
caso seja executado de forma exaustiva, permite avaliar o desempenho do sistema
ou dimensionar o tamanho de um buffer, por exemplo. O cálculo de invariantes é
utilizado para identificar uma sequência transições e arcos que quando disparadas
levam a RPC ao estado original. O espaço de estados é um grafo cujo vértices
representam os estados alcançáveis e as arestas representam as transições. A partir
deste grafo é possível analisar a vivacidade da RPC, e a reversibilidade e
alcançabilidade de um estado especifico. (apud UEDA, 2012)

Para exemplificar o conceito, vamos utilizar uma RPC composta por cinco lugares (L0,
L1, L2, L3 e L4), duas transições (T0 e T1), e seis arcos. A Figura 8 mostra a RPC
antes do disparo, onde é possível verificar que:
•

O lugar L0, possui duas marcas, sendo uma na cor verde e outra amarela; e
está ligado a transição T0, por meio de um arco que aceita apenas marcas cuja
cor seja preta;

•

O lugar L1, possui duas marcas, sendo uma na cor preta e outra amarela; e
está ligado as transições T0 e T1. O arco que liga L1 a T0 só aceita marcas
cuja cor é vermelha, e o arco que liga L1 a T1 só aceita marcas cuja seja preta;
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•

O lugar L2, possui três marcas, sendo uma na cor preta, uma vermelha e outra
verde; e está ligado a transição T1. O arco que liga L2 a T1 só aceita duas
marcas ao mesmo tempo, sendo uma cuja cor seja preta e outra verde;

•

A transição T0 só está habilitada para disparar quando ela receber, ao mesmo
tempo, uma marca na cor preta (vinda de L0) e uma marca na cor vermelha
(vinda de L1). Quando a condição dos arcos de entrada é satisfeita, as marcas
são removidas dos respectivos lugares, e criada uma terceira marca em L3,
com a cor definida no arco que interliga T0 a L3, ou seja, com a cor preta;

•

A transição T1 só está habilitada para disparar quando ela receber, ao mesmo
tempo, uma marca na cor preta (vinda de L1) e duas marcas vindo de L2, sendo
uma na cor preta e outra verde. Quando a condição dos arcos de entrada é
satisfeita, as marcas são removidas dos respectivos lugares e é criada uma
quarta marca na cor vermelha em L4, de acordo com o que está especificado
no arco que interliga T1 a L4;

Figura 8 - RPC antes do disparo.

Figura 9 - RPC durante o disparo.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 10 - RPC após o disparo.
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Durante o disparo da RPC de exemplo, mostrado na Figura 9, a transação T0 não é
disparada pois L0 não possui nenhuma marca na cor preta, e nem L1 possui uma
marca na cor vermelha. Com as condições dos arcos de entrada de T0 não são
satisfeitas, as marcas iniciais permanecem em L0 e L1 e não foi criada uma marca em
L3. A transação T1 é habilitada para o disparo, pois esta transação recebeu uma
marca na cor preta, vinda de L1, e duas marcas vindas de L2, uma na cor preta e
outra verde. Com as condições dos arcos de entrada de T1 satisfeitas, a transição
produz uma marca no único arco de saída, com a cor especificada no arco que
interliga T1 a L4, conforme pode ser observado na Figura 10. Em uma RPC que esteja
modelando o funcionamento de um sistema computacional, as marcas podem
representar as variáveis de um sistema, e as cores podem ser os tipos de valores
possíveis para uma determinada variável (inteiro, real, booleano, etc.).

2.3.5 Técnicas de Análise e Validação das RPC

Segundo Ueda (2012), para fazer a análise e validação é possível utilizar a simulação,
a geração do espaço de estado, e também o cálculo de invariantes, conforme
detalhado a seguir:
•

Simulação: consiste em executar as transições da rede, de forma manual ou
automatizada, e observar o funcionamento do modelo, permitindo que seja
analisado o resultado de uma única sequência de eventos. Contudo, a
simulação por longos períodos de tempo permite que sejam avaliados alguns
aspectos do desempenho do modelo.

•

Cálculo de Invariantes: permite que sejam identificadas marcações e
sequências de transições que possibilitem que a RPC retorne a sua marcação
inicial, a partir de qualquer uma das marcações possíveis do modelo.

•

Espaço de Estados: consiste na criação de um grafo, cujos nós ou vértices
representam todos as marcações possíveis (estados) da RPC, e os arcos que
interligam esses nós ou vértices representam as transições que levam o
modelo de uma marcação (estado) para outra. A partir deste grafo é possível
analisar

diversas

propriedades

da

RPC

como

alcançabilidade de uma marcação (estado) específica.

a

reversibilidade

e
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3

TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo faz uma discussão dos principais trabalhos relacionados (estado da arte)
sobre ataques MITM em redes tradicionais por meio de envenenamento de tabela
ARP, além de abordar aspectos de segurança em RDS e modelagem em RPC.

3.1

Controle centralizado para detectar e prevenir envenenamento da tabela ARP

O trabalho de Kumar e Tapaswi (2012) tem como objetivo propor uma solução para
detectar e prevenir ataques MITM, que ocorrem por meio de envenenamento da tabela
ARP, em redes tradicionais conforme mostrado nas Figura 11. Eles propõem como
solução a criação de um servidor centralizado, chamado de ACS (ARP Central
Server), que será utilizado para criar uma lista geral de endereços IP e MAC para toda
a rede, onde as máquinas ligadas a esta rede podem verificar se as informações que
estão recebendo são verdadeiras. Para isso, foi necessário criar três componentes de
software: um a ser instalado em todas as máquinas da rede, e os outros dois para
serem instalados no servidor centralizado.
Figura 11 - Envenenamento da tabela ARP.

Fonte: Kumar e Tapaswi (2012)
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O primeiro componente, instalado nas máquinas clientes, irá gerar uma tabela de
mapeamento IP-ARP de longo prazo, que será utilizada para validar quaisquer
alterações na tabela do protocolo ARP tradicional. Este primeiro componente também
tem como função procurar e se conectar ao ACS para atualizar a sua tabela de longo
prazo assim que uma máquina cliente ingressar na rede, conforme Figura 12. O
segundo componente, instalado no servidor é utilizado para manter duas tabelas com
endereços IP e MAC (uma de curto e outra de longo prazo). O terceiro componente,
instalado no servidor, envia 50 pacotes ARP Request para o IP que teve o MAC
alterado por meio do protocolo ARP, conforme Figura 13. Se todas as respostas a
estes pacotes reportarem o mesmo MAC, as tabelas centralizadas serão atualizadas,
caso contrário, o par de IP e MAC anterior será mantido. A seguir, o trabalho de Kumar
e Tapaswi (2012) cria um ambiente de rede controlado onde é executado o ataque em
uma rede, que possui o servidor centralizado instalado e funcionando conforme
projetado.

Figura 12 - Vitima consultando o ACS.

Fonte: Kumar e Tapaswi (2012)
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Figura 13 - ACS enviando mapeamento IP-ARP correto.

Fonte: Kumar e Tapaswi (2012)

Para validar a solução proposta, os autores criaram um ambiente de rede composto
por quatro máquinas, sendo uma vítima, um gateway, um atacante e um servidor ACS.
Inicialmente é demonstrado que as tabelas ARP das máquinas cliente e gateway
estão com os mapeamentos de IP-MAC corretos. Em seguida a máquina do atacante
inicia o ataque de envenenamento contra a máquina cliente. A máquina cliente, ao
receber a alteração do mapeamento IP-MAC do gateway, identifica que as novas
informações estão divergentes da tabela de longo prazo, e envia uma requisição para
que o ACS informe qual a entrada real que deve constar na sua tabela ARP. O servidor
ACS dispara os 50 pacotes ARP Request para o endereço IP do gateway, e ao receber
as 50 respostas, devolve ao cliente o mapeamento IP-MAC real, que é atualizado em
suas duas tabelas locais.

A principal vantagem deste trabalho é o fato da solução não necessitar de alterações
no protocolo ARP original, que está presente em todas as máquinas da rede. Contudo,
apesar da solução proposta ter tido sucesso na prevenção do ataque, a solução
necessita de um servidor centralizado, que além de elevar o custo de manutenção da
rede com a aquisição e manutenção do hardware e software necessário para o seu
funcionamento, também cria um ponto único de falha na rede, pois, caso esse servidor
centralizado não esteja disponível por qualquer motivo, impediria que as demais
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máquinas consultassem a lista geral de endereços IP e MAC, o que poderia resultar
em mau funcionamento da rede como um todo.

Outro problema é a instalação do algoritmo em todas as máquinas da rede.
Normalmente, as redes são compostas por vários tipos de equipamento, como
estações e servidores, que podem ter diversas versões de sistema operacional, e
outros equipamentos que possuem código embarcado, como roteadores, switches,
impressoras, câmeras de vigilância, sensores de alarme, telefones, entre outros. A
implantação desses componentes de software em uma variedade tão grande de
dispositivos representa um desafio à solução proposta, pois a instalação desse
componente de software dependeria de ações de diversos fabricantes para cada um
dos possíveis equipamentos que podem ser instalados em um ambiente de rede
tradicional.

3.2

Fatores de Comparação das soluções contra ataques de MITM

Tripathi e Mehtre (2014) fazem um levantamento e a comparação de várias soluções
propostas para prevenir os ataques MITM e considera cinco fatores para comparar as
soluções propostas. São eles: inundação de pacotes ARP forjados; problema de
exaustão de endereços IP; compatibilidade com os componentes de rede existentes;
único ponto de falha; e compatibilidade com máquinas que possuem múltiplos
endereços IP, conforme resumido na Tabela 1.
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Tabela 1 - Comparação das soluções para envenenamento ARP.

Fonte: Adaptado de Tripathi e Mehtre (2014)

O primeiro fator analisado foi a inundação de pacotes ARP forjados, que é utilizada
pelo atacante, para evitar que a vítima do ataque consiga identificar que duas
máquinas diferentes estão enviando pacotes ARP com um mesmo endereço IP, mas
com dois endereços MAC distintos. Uma boa solução para prevenir o ataque MITM
deve ser imune a este fator.

O segundo fator é problema da exaustão de endereços IP, que ocorre quando a rede
considera que todo endereço IP pode possuir apenas um único endereço MAC, por
tempo indeterminado, ignorando pacotes ARP que alterem entradas IP-MAC, que já
tenham sido criadas anteriormente. Esse problema não considera a troca de endereço
MAC necessária para o funcionamento dos sistemas de alta disponibilidade, por
exemplo, e ainda permite que um atacante registre o seu endereço MAC como sendo
o proprietário de vários endereços IP, impedindo que as máquinas reais se
identifiquem corretamente para os demais componentes da rede, exceto para a
máquina do atacante, que passará a interceptar toda a comunicação entre essas
máquinas. A solução proposta também deve ser imune a esse problema na rede.

O terceiro fator analisado por Tripathi e Mehtre (2014) é a compatibilidade com os
componentes de rede existentes. Uma solução para os ataques MITM não devem
exigir alterações no protocolo ARP, e devem permitir a interoperabilidade. A alteração
do protocolo em todos os possíveis equipamentos de rede pode demandar tempo e
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recursos financeiros, e caso sejam concluídas, a rede deve permanecer funcionando
corretamente.

O quarto fator analisado é o fato de que os sistemas de prevenção ao ataque MITM
não devem ser considerados um ponto único de falha. O quinto e último fator analisado
é a compatibilidade com equipamentos que possuam mais de um endereço IP para o
mesmo endereço MAC, onde, nesses casos, o sistema de prevenção a ataques MITM
não deve gerar falsos alarmes, ou tomar ações que impeçam o funcionamento de
equipamentos nessas condições, como por exemplo, servidores virtualizados.

Por fim, Tripathi e Mehtre (2014) agruparam as soluções propostas para prevenir o
ataque MITM em sete grupos, com base nos componentes propostos, e avaliam os
cinco fatores descritos. Ao final do trabalho, os autores chegam à conclusão de que
não há uma solução completa para prevenir ataques MITM, mas cada um dos grupos
de soluções pode ser aplicado em situações especificas. A principal vantagem deste
trabalho é o levantamento das soluções propostas para prevenir o envenenamento da
tabela ARP, publicadas até 2014, e da criação de critérios para avaliar a eficiência
dessas soluções. Contudo, apesar dos autores chegarem a conclusão de que
algumas soluções não atendem aos critérios criados, essa avaliação foi feita apenas
a nível teórico, sem que a hipótese fosse testada tecnicamente e sem propor nenhum
tipo de melhoria as soluções analisadas.

3.3

Aumentando a segurança do protocolo ARP com RDS

Cox, Clark e Owen (2016) iniciam o trabalho fazendo uma revisão sobre as falhas de
segurança do protocolo ARP, dos ataques que podem ser feitos a partir dessas falhas,
e dos desafios que as novas tecnologias representam nesse cenário. A seguir é feita
uma análise das soluções para prevenir o envenenamento do protocolo ARP em redes
tradicionais, e chegam a conclusão de que nenhuma das soluções é eficaz por não
atenderem os critérios definidos por Song et al. (2014).
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Cox, Clark e Owen (2016) definem como objetivo a criação de um controle para
detectar e eliminar pacotes ARP envenenados, utilizando os recursos das RDS. Para
atingir esse objetivo, eles propõem a criação de uma aplicação, externa a controladora
Openflow, chamado de Network Flow Guard for ARP (NFGA), que irá inspecionar as
requisições dos protocolos DHCP e ARP para criar uma tabela ARP centralizada,
contendo informações de endereços IP, MAC, tipo (entrada estática ou dinâmica) e
porta, conforme mostrado na Figura 14. Com base nessa tabela, o módulo NFGA irá
analisar todos os pacotes que chegarem a rede. Quando uma máquina entrar na rede,
o NFGA só permitirá que esta máquina se comunique com os servidores DHCP,
utilizando mensagens DHCP Request, a partir do qual receberá um endereço IP, e
essa comunicação permitirá que o NFGA complete as informações dessa máquina na
tabela centralizada.

Figura 14 - Arquitetura da Network Flow Guard for ARP (NFGA).
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Fonte: Adaptado de Cox, Clark e Owen (2016)

Com a tabela preenchida com todas as informações, o NFGA analisa todos os pacotes
ARP Reply que trafegarem na rede, e descarta todos aqueles que estiverem
trafegando informações diferentes daquelas que constam na tabela centralizada. Essa
ação impede que os pacotes envenenados cheguem até a máquina alvo, o que
impossibilita qualquer ataque que utilize o envenenamento da tabela cache do
protocolo ARP. Em seguida, Cox, Clark e Owen (2016) montam um laboratório
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contendo seis máquinas. Neste laboratório eles simulam uma RDS, implantam o
NFGA, simulam um ataque de MITM utilizando envenenamento ARP, e comprovam
que o NFGA é eficaz para prevenir o envenenamento do protocolo ARP.

A principal vantagem do trabalho de Cox, Clark e Owen (2016) é o fato de utilizar as
características das RDS para prevenir ataques baseados no envenenamento do
protocolo ARP, e de forma eficaz segundo os critérios estabelecidos por Song et al.
(2014). Contudo, a tabela centralizada da NFGA utiliza o endereço MAC como chave
primaria, e isso gerará problemas em máquinas que possuam mais de um endereço
IP por placa de rede. Outro ponto de atenção é o fato da NFGA só corrigir ataques
que utilizem o protocolo ARP para envenenar a tabela cache do protocolo ARP da
máquina alvo, permitindo que ataques que utilizem o protocolo ICMP para este fim
obtenham sucesso. O fato dos pacotes de DHCP não serem orientados a conexão,
permitiria que esses pacotes também possam ser forjados pelo atacante para
envenenar a tabela da aplicação NFGA. Além disso, a arquitetura mantém a aplicação
NFGA fora da controladora, o que classifica a RDS como reativa, conforme descrito
na seção 2.1.1, o que pode levar a um menor desempenho no acesso à rede.

3.4

Modelagem e Verificação de regras de segurança em RDS, utilizando RPC

Rojas, Ueda e Carvalho (2014) iniciam o trabalho explicando a importância que as
RDS vêm ganhando, mas que sempre há preocupações sobre a segurança dessa
nova tecnologia. Entre as preocupações, o trabalho se detém sobre a possibilidade
dos Openflow switches da RDS não seguirem as regras de controle de fluxo de dados
que são criadas na controladora e que são distribuídas para os equipamentos de rede
por meio do protocolo Openflow.

Para verificar se as políticas de segurança aplicadas na controladora da RDS são
realmente seguidas pelos Openflow switches da RDS, Rojas, Ueda e Carvalho (2014)
modelam em RPC uma RDS composta por três servidores, um acadêmico, um
laboratório e uma controladora; duas estações, sendo uma de alunos e outra de
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professores, interligados por um switch compatível com o protocolo Openflow,
conforme a Figura 15. Neste cenário, foram criadas três regras de segurança que
foram implantadas no ambiente RDS, e qualquer outra situação não prevista nessas
regras deveria ter o acesso negado pela rede:
•

A estação do aluno poderia acessar o servidor laboratório;

•

A estação do professor poderia acessar o servidor laboratório; e

•

A estação do professor poderia acessar o servidor acadêmico.

Figura 15 - RDS avaliada por Rojas, Ueda e Carvalho (2014).

• Encaminhar
• Descartar

Pacotes

Pacotes

Fonte: Adaptado de Rojas, Ueda e Carvalho (2014)

Estas regras foram inseridas em uma controladora da RDS, que as converteu em
regras de fluxo, e que foram enviadas para o Openflow switch que fazia a interconexão
dos elementos desta rede, por meio do protocolo Openflow.

Para verificar se a RDS iria seguir o conjunto definido de regras de segurança, que
foram implantadas com o protocolo Openflow, Rojas, Ueda e Carvalho (2014)
utilizaram as RPC, e a ferramenta CPN Tools, para modelar a RDS como um todo, o
comportamento do Openflow switch, já com as regras definidas e implantadas,
conforme a Figura 16. Com esses componentes modelados na ferramenta CPN Tools,
Rojas, Ueda e Carvalho (2014) realizaram simulações para verificar se os acessos
previstos nas regras de segurança funcionariam corretamente, e na sequencia
simularam situações em que as regras de segurança não deveriam permitir, como por
exemplo, uma estação de aluno acessando o servidor acadêmico. Pela análise da
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árvore de decisões para um pacote, no cenário modelado utilizando RPC, Rojas, Ueda
e Carvalho (2014) concluíram que a verificação das regras de segurança definidas na
controladora RDS é consistente e aderente às políticas definidas. Além disso, Rojas,
Ueda e Carvalho (2014) concluíram que a utilização das RPC é adequada para fazer
a modelagem e verificação das regras de segurança em um ambiente que utiliza o
protocolo Openflow, como as RDS.

Figura 16 - RPC criada por Rojas, Ueda e Carvalho (2014).

Fonte: Rojas, Ueda e Carvalho (2014)

A principal vantagem do trabalho de Rojas, Ueda e Carvalho (2014) é que eles
demonstram que as RPC em conjunto com a ferramenta CPN Tools são adequadas
para verificar regras de segurança em ambientes Openflow. Contudo, o cenário
modelado considera apenas uma tentativa de acesso invalido (que foi negado pela
política de segurança aplicada na RDS), e não considera um ataque MITM ou de
envenenamento da tabela ARP.
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3.5

Comparação dos trabalhos relacionados

Apesar do trabalho de Kumar e Tapaswi (2012) apresentar uma solução para prevenir
ataques MITM, e Tripathi e Mehtre (2014) avaliarem a eficiência desses controles,
todos eles são baseados em redes tradicionais. O trabalho de Cox, Clark e Owen
(2016) apresentam uma solução para prevenir o envenenamento da tabela ARP,
utilizando os recursos das RDS. O trabalho de Rojas, Ueda e Carvalho (2014) faz uma
avaliação das regras de segurança de um ambiente baseado em Openflow, mas não
faz nenhuma análise sobre a efetividade dessas regras contra algum cenário de
ataque MITM em RDS. A Tabela 2 apresenta como os trabalhos relacionados
atendem aos critérios de comparação dos trabalhos.

Conforme apresentado na Tabela 2, os critérios de análise comparativa dos trabalhos
são os seguintes:
•

Proposta de controle para prevenir ataques MITM em redes tradicionais:
Relaciona os trabalhos que apresentam uma proposta para prevenir ataques
MITM em uma rede tradicional. Dentre os trabalhos analisados, apenas o
trabalho de Kumar e Tapaswi (2012) propõem um controle que previna a
ocorrência de ataques MITM em redes tradicionais.

•

Proposta de controle para prevenir ataques MITM em RDS: Relaciona os
trabalhos que apresentam uma proposta para prevenir ataques MITM em uma
RDS. Apenas o trabalho de Cox, Clark e Owen (2016) e este trabalho propõem
um controle para ataques MITM em RDS.

•

Definição de critérios para medir a eficiência dos controles para ataques MITM:
Identifica os trabalhos que definem critérios para considerar uma solução
eficiente na prevenção de ataques MITM. Apenas os trabalhos de Tripathi e
Mehtre (2014) e Cox, Clark e Owen (2016) atendem esse critério de análise;

•

Avaliação da eficiência dos controles para prevenir MITM: Relaciona os
trabalhos que avaliam a eficiência de controles para prevenir ataques MITM.
Os trabalhos Tripathi e Mehtre (2014), Cox, Clark e Owen (2016), e este
trabalho avaliam a eficiência de controles que previnam ataques MITM.
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•

Modelagem de RDS com o uso de RPC: Relaciona os trabalhos que fazem a
modelagem de uma RDS utilizando RPC,. Apenas o trabalho de Rojas, Ueda e
Carvalho (2014) e este trabalho fazem a modelagem de um ambiente Openflow
utilizando RPC.

•

Modelagem de controles para prevenir MITM em RPC: Lista os trabalhos que
fazem a modelagem de um controle para ataques MITM, utilizando RPC.
Apenas este trabalho faz este tipo de modelagem.

Tabela 2 - Comparação dos trabalhos relacionados.

Trabalhos

Critérios
Proposta de controle para
prevenir ataques MITM em redes
tradicionais
Proposta de controle para
prevenir ataques MITM em RDS
Definição de critérios para medir a
eficiência dos controles para
ataques MITM
Avaliação da eficiência dos
controles para prevenir MITM
Modelagem de RDS com o uso de
RPC
Modelagem de controles para
prevenir MITM em RPC

Kumar e
Tapaswi
(2012)

Tripathi
e Mehtre
(2014)

Rojas,
Ueda e
Carvalho
(2014)

Cox,
Clark e
Owen
(2016)

Este
trabalho
(2017)








Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar deste trabalho e da solução proposta por Cox, Clark e Owen (2016) utilizarem
as RDS para prevenir ataques MITM, baseados em envenenamento da tabela ARP,
este trabalho é capaz de corrigir os pacotes envenenados, identificar a origem do
ataque, e não utiliza outros pacotes de rede (que também poderiam ser forjados pelo
atacante) para identificar quais os dados corretos de IP e MAC.

Portanto, este trabalho se propõe a atender os critérios apresentados na Tabela 2 a
partir do momento que propõe um controle para prevenir ataques MITM em RDS,
avalia a eficiência do controle proposto utilizando os critérios sugeridos por Tripathi e
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Mehtre (2014), e faz a modelagem de controles de segurança em RDS, utilizando
RPC, para prevenir um ataque malicioso de MITM à rede.

Além dos trabalhos citados até aqui, foi identificado um artigo de Sasan e Salehi
(2016), com o título “SDN-based Defending Against ARP Poisoning Attack”, que foi
publicado em 27 de agosto de 2016 no jornal “Journal of Advances in Computer
Research”, que é publicado pela Sociedade de Computação do Irã (Computer Society
of Iran) e sob a licença da universidade Islamic Azad University. O resumo do artigo
indica que os autores utilizaram algum recurso presente nas RDS para prevenir o
envenenamento da tabela ARP, que é o mesmo objetivo do trabalho de Cox, Clark e
Owen (2016) e deste trabalho, mas como não foi possível ter acesso ao texto
completo, não foi possível avaliar a solução proposta e nem o comparar com os
demais trabalhos citados.

A partir dos trabalhos analisados neste capítulo, será apresentado no Capítulo 4 uma
proposta para prevenção de ataques MITM em RDS, que será modelado em RPC,
para que seja possível avaliar a sua eficiência e se a solução atende aos critérios
propostos por Tripathi e Mehtre (2014).
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4

PROPOSTA DO TRABALHO

Conforme apresentado na seção 2.2, os ataques MITM se utilizam de falhas no
processo de mapeamento entre endereços IP e MAC para desviar o tráfego entre duas
máquinas para a máquina do atacante. Por outro lado, as RDS têm como
característica a capacidade de manipular dinamicamente os fluxos de dados de uma
rede. Este trabalho propõe um controle, modelado em RPC, que utilize as
características da RDS para prevenir os ataques MITM, conforme objetivo descrito no
Capítulo 1. A descrição da proposta está organizada nas seguintes seções:

4.1

•

Seção 4.1: Identifica origens confiáveis de informações de IP e MAC;

•

Seção 4.2: Descreve a arquitetura na qual a proposta está inserida;

•

Seção 4.3: Descreve o controle proposto para RDS;

•

Seção 4.4: Descreve a modelagem do controle proposto em RPC;

Origens confiáveis de IP e MAC

Em um ambiente corporativo, é comum a existência de sistemas de inventário de
equipamentos e ativos de redes. Este tipo de sistema costuma contar com agentes
instalados localmente nos dispositivos, ou com acesso administrativo a eles, que o
permita coletar diversas informações sobre esses ativos corporativos conectados à
rede, e sem a interferência dos protocolos de rede. Entre as informações coletadas
estão os endereços IP e MAC de cada máquina.

Essa informação pode ser coletada diretamente dos ativos confiáveis, e que estão
conectados na rede corporativa sem interferência dos protocolos de rede. Tal
característica transforma a base de dados do sistema de inventário em uma excelente
fonte de dados confiáveis sobre os endereços IP e MAC de todas as máquinas
conectadas na rede. Contudo, vale ressaltar que é necessário que o administrador do
ambiente consiga proteger adequadamente essas informações, evitando que elas
sejam adulteradas indevidamente, por um acesso direto a base de dados; e
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garantindo a integridade e procedência dos dados com a utilização de criptografia
assimétrica para assinar os registros individualmente, por exemplo.

Uma outra fonte possível de informações de mapeamento de endereços IP e MAC
são os servidores DHCP. Contudo, como a base de dados desses servidores são
alimentados por pacotes de rede que utilizam o protocolo UDP, as informações
contidas nessa base de dados poderiam ser adulteradas pelo atacante com o uso de
pacotes DHCP forjados, de forma semelhante como um atacante consegue manipular
os dados armazenados na tabela ARP das máquinas utilizando pacotes ARP forjados.

4.2

Arquitetura da solução proposta

Este trabalho propõe que o sistema de inventário seja integrado de forma segura à
RDS por meio de uma API REST, conforme descrito na seção 2.1.2, e mostrado na
Figura 17, para que a controladora Openflow tenha acesso a uma base de
informações de endereços IP e MAC confiável e que possa ser devidamente protegida
contra alterações indevidas.

Apesar do protocolo Openflow não criar nenhuma especificação sobre como essa API
REST deve funcionar, é importante que a implementação do controle proposto por
este trabalho tenha uma forma segura de integração do sistema de inventário com a
controladora. Esse objetivo poder ser atingido com a utilização de criptografia
assimétrica para autenticar o sistema de inventário e a controladora Openflow,
impossibilitando que um ataque MITM a nível de aplicação consiga interceptar e
manipular as informações de IP e MAC que trafegam nesta integração.
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Figura 17 - Arquitetura da solução proposta.
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Fonte: Figura derivada de PROJECT FLOODLIGHT, 2016.

Por meio dessa integração, uma aplicação Java instalada dentro da controladora
Openflow, chamada de Prevenção de MITM (PrevM), recebe informações confiáveis
sobre o mapeamento dos endereços IP e MAC dos equipamentos conectados à rede.
A PrevM, por meio da API Java, será capaz de administrar regras de fluxo no Openflow
switch, por meio da controladora Openflow, que permitam a correção dos pacotes,
que teriam a sua entrega desviada para um atacante. As informações corretas de IP
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e MAC garantem que os pacotes sejam entregues ao destino correto, sem serem
interceptados pelo atacante. A seção 4.3 descreve como essa regra de fluxo será
construída.

A PrevM deve ser instalada dentro da controladora Openflow, para que esta aplicação
possa responder rapidamente às alterações que a rede sofre. A PrevM ainda recebe
uma tabela de endereços IP e MAC gerados por um sistema externo a rede (como por
exemplo um sistema de inventário), faz um cruzamento com os dados recebidos do
módulo de Gerenciamento de Topologia (módulo da controladora Openflow endereço MAC e porta), cria as regras de fluxos e as envia para o módulo de
Gerenciamento de Dispositivos, que distribui essas regras para os Openflow switches
por meio do protocolo Openflow.

4.3

Controle proposto para RDS

Durante um ataque MITM os pacotes são gerados com o endereço MAC de destino
da máquina do atacante, que foram indevidamente inseridos na tabela ARP da
máquina de origem. Como os switches tradicionais se baseiam no endereço MAC de
destino para entregar o pacote na porta correta, eles são induzidos a entregar o pacote
na porta onde a máquina do atacante está conectada. Com isso o atacante obtém
sucesso ao conseguir acesso a dados que não eram direcionados a eles.

Ao utilizar os conceitos de RDS para criar regras de fluxo que se baseassem apenas
nos endereços IP de destino dos pacotes para entregá-los na porta de destino correta,
isto evitaria que o atacante obtivesse sucesso na obtenção dos dados. Contudo, essa
abordagem não iria funcionar devido ao fato do pacote continuar com o endereço MAC
do atacante. Neste cenário, mesmo que o Openflow switch entregasse o pacote na
porta correta, a máquina de destino iria descartar devido estar endereçado a um
endereço MAC diferente do seu. Este caso impediria que o atacante obtivesse acesso
aos dados do pacote, mas o ataque continuaria sendo eficaz por interromper o trafego
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entre duas máquinas, uma vez que o destino descartaria todos os pacotes que
chegassem com o endereço MAC do atacante (ou seja, diferente do seu).

Desta forma, neste trabalho propõe-se a criação de regras de fluxos que realizem a
correção dos pacotes com dados forjados pelo ataque MITM. Neste cenário, o
Openflow switch teria que corrigir os endereços MAC de destino do pacote com base
nos endereços IP de destino, à medida que eles trafegam pela rede.

Com este propósito, este trabalho propõe que a aplicação PrevM crie duas regras de
fluxo para cada endereço IP da RDS, no Openflow switch. A primeira regra de fluxo,
que é criada pela aplicação PrevM com os endereços IP e MAC confiáveis, encaminha
para a porta correta todos os pacotes que possuírem a combinação de IP e MAC
corretos, mas sem fazer qualquer alteração no cabeçalho do pacote. Essa regra
garante que os pacotes gerados a partir de dados legítimos consumam recursos da
RDS apenas para fazer sua entrega e encaminhamento via porta correta. A segunda
regra de fluxo, que também é criada pela aplicação PrevM, verifica apenas o endereço
IP de destino do pacote, e em caso de correspondência, o Openflow switch troca o
endereço MAC de destino pelo endereço fornecido pela aplicação PrevM e encaminha
o pacote para a porta correta. Essa regra garante que os pacotes gerados a partir de
dados forjados tenham o endereço MAC de destino corrigido e sejam entregues na
porta correta do Openflow switch.

Conforme descrito na seção 2.1.1, as regras de fluxo são analisadas uma após a outra
até que os campos especificados na regra correspondam aos campos do cabeçalho
do pacote. Essa característica garante que os pacotes gerados a partir de dados
legítimos utilizem a primeira regra de fluxo e sejam entregues com a menor utilização
de recursos possível; e que os pacotes gerados a partir de dados forjados, e que não
serão aceitos pela primeira regra, sejam tratados pela segunda regra, que faz a
correção do endereço MAC de destino e entrega o pacote na porta correta. Como
benefício adicional, esse controle proposto permitirá que a equipe de administração
do ambiente possa identificar as tentativas de ataque sofridas pela RDS uma vez que
as estatísticas de utilização da segunda regra de fluxo só serão atualizadas quando a
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RDS precisar corrigir algum pacote que trafegar com dados forjados, indicando que
houve uma tentativa de ataque MITM na RDS. Mesmo que um atacante entre na rede
com o mesmo endereço IP da máquina alvo, a aplicação PrevM criará uma segunda
dupla de regras, que será adicionada ao final da lista de máquinas que entraram na
rede previamente, e como a primeira dupla de regras continuará ativa, devido ao fato
da máquina alvo continuar na rede, os pacotes não serão encaminhados para o
atacante pois serão tratados pela segunda regra da primeira dupla, identificando e
mitigando o ataque da mesma forma.

Apesar deste trabalho ter como escopo a correção de endereços de IP e MAC de
destino, para combater ataques MITM, a mesma arquitetura pode ser aplicada para
corrigir endereços IP de origem falsificados, prevenindo a ocorrência de ataques
baseados na manipulação indevida desta informação. A seção 4.4 cria uma RPC que
modela uma RDS, um ataque MITM e o controle proposto neste trabalho para avaliar
a sua eficácia na prevenção de ataques MITM.

4.4

Modelagem do controle em RPC

O modelo criado em RPC é composto por uma máquina cliente, chamada de “Client”,
uma máquina do atacante, chamada de “Attacker”, uma máquina servidora, chamada
de “Server”, e um Openflow switch, chamado simplesmente de “Switch”. O Switch
possui 3 portas, sendo que a máquina cliente está ligada a porta P1, a servidora na
porta P2 e o atacante na porta P3.

Neste modelo RPC não foram considerados a comunicação entre a controladora e o
Openflow switch, pois o objetivo deste modelo é validar a eficácia da regra de fluxo
proposta na seção 4.3. Além disso, o Openflow switch foi modelado em RPC para
operar de forma híbrida e com regras proativas, conforme descrito na subseção 2.1.2.
Apesar do modelo RPC representar o processo de consulta a tabela ARP para a
criação de pacote de dados, que serão enviados por meio da rede, não foi modelado
o processo de envenenamento da tabela ARP, do cliente e do servidor, a partir de
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mensagens recebidas do atacante. Na subseção 4.3.1 são descritas as variáveis e as
cores utilizadas na RPC (JENSEN, KRISTENSEN e WELLS, 2007).

4.4.1 Declaração das variáveis e das cores utilizadas na modelagem RPC

A declaração das variáveis, está descrita na Tabela 9 no Apêndice A, e as cores
utilizadas na RPC estão definidas ao longo desta subseção. As cores são tipos de
dados específicos e necessários para o funcionamento do modelo. As variáveis são
utilizadas para transportar e manipular os dados pelos arcos que interligam os lugares
e transições do modelo.

A seguir são descritas as cores utilizadas especificamente para esta RPC. A primeira
cor definida foi chamada de “DATAGRAM” (colset DATAGRAM = product INT *
STRING * STRING * STRING * STRING * STRING;), foi criada para representar um
pacote de rede do protocolo IP, e é representada por uma sequência de dados
composta por um número inteiro e cinco strings de texto. O número inteiro representa
um número de sequência de um pacote de rede (n ou n2), a primeira string representa
o endereço MAC de destino (Dmac), a segunda o endereço MAC de origem (Smac),
a terceira o endereço IP de destino (Dip), a quarta o endereço IP de origem (Sip), a
quinta os dados do pacote (data). Os demais campos do cabeçalho TCP/IP foram
abstraídos por serem irrelevantes para o ataque MITM.

A cor chamada de “DTG_ACT” (colset DTG_ACT = product INT * INT * STRING *
STRING * STRING * STRING * STRING * STRING;) foi criada para vincular um
pacote, conforme definido na cor DATAGRAM, a uma regra de fluxo do Openflow
switch. Esta cor é composta por dois números inteiros e as mesmas cinco strings de
texto, conforme especificado na cor DATAGRAM. O primeiro número inteiro continua
representando o número de sequência do pacote, e o segundo número inteiro
representa o número da regra de fluxo do Openflow switch que corresponde às
características do pacote.
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A cor chamada de “ARP_ENTRY” (colset ARP_ENTRY = product STRING * STRING;)
foi criada para modelar uma tabela ARP simples, vinculando endereços IP a
endereços MAC. Esta cor é composta por duas strings de texto, sendo que a primeira
string representa o endereço IP (ip), e a segunda o endereço MAC (mac).

A cor chamada de “MSG” (colset MSG = product INT * STRING * STRING;) foi criada
para modelar as mensagens enviadas ou recebidas pelas máquinas que compõe o
modelo. Esta cor é composta por um número inteiro, e duas strings de texto, sendo
que o número inteiro representa o número de sequência do pacote (n ou n2), a
primeira string representa o endereço IP de origem ou destino da mensagem (Sip ou
Dip) e a segunda string representa a mensagem recebida ou a ser enviada (msg).

A cor chamada “RULE” (colset RULE = product INT * STRING * STRING * STRING *
STRING * STRING * STRING * STRING * STRING * STRING;) foi criada para modelar
as regras de fluxo do Openflow switch. Esta cor é composta por um número inteiro e
nove strings de texto. O número inteiro representa o número da regra de fluxo, a
primeira string representa o endereço MAC de destino de uma regra de fluxo do
Openflow switch (mDmac), a segunda representa o endereço MAC de origem de uma
regra de fluxo do Openflow switch (mSmac), a terceira representa o endereço IP de
destino de uma regra de fluxo do Openflow switch (mDip), a quarta o endereço IP de
origem de uma regra de fluxo do Openflow switch (mSip), a quinta o endereço MAC
de destino que será alterado por uma regra de fluxo do Openflow switch (aDmac), a
sexta o endereço MAC de origem que será alterado por uma regra de fluxo do
Openflow switch (aSmac), a sétima o endereço IP de destino que será alterado por
uma regra de fluxo do Openflow switch (aDip), a oitava o endereço IP de origem que
será alterado por uma regra de fluxo do Openflow switch (aSip), e a nona o número
da porta do Openflow switch por onde um pacote será entregue a máquina de destino
(aPort).

A cor chamada de “DTG_BUFFER” (colset DTG_BUFFER = list INT;) foi criada para
modelar uma lista de pacotes que chegam ao Openflow switch para serem
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processados. Esta cor é representada por uma lista de números inteiros, que
representam o número de sequência dos pacotes que chegaram ao Openflow switch.

Por fim, a última cor, chamada de FLDCHK (colset FLDCHK = product INT * INT;) foi
criada para vincular o número de sequência de um pacote com a regra de fluxo do
Openflow switch que está sendo analisada. Esta cor é representada por dois números
inteiros, sendo que o primeiro representa o número da regra de fluxo (rn) e o segundo
o número de sequência do pacote (n).

4.4.2 Modelagem macro do cenário proposto

Este trabalho cria um modelo macro, em RPC, de uma rede de composta por um
Openflow switch, representado por uma transição de mesmo nome, e três máquinas,
conforme Figura 18. A primeira máquina faz a função de cliente, é representada por
uma transição chamada “Client”. A segunda máquina, que faz a função de servidor, e
é representada pela transição chamada “Server”. A terceira máquina representa o
atacante, e é representada pela transição chamada “Attacker”.

Figura 18 - Modelo macro de uma rede composta por três máquinas e um Openflow switch.
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A transição “Client” está ligada a dois lugares chamados TX_SWP1 e RX_SWP1. Os
lugares TX_SWP1 e RX_SWP1, que só aceitam marcas da cor DATAGRAM,
representa o meio de interconexão entre a máquina cliente e o Openflow switch,
utilizados para enviar e receber dados da máquina para o Openflow switch,
respectivamente, por meio da porta P1 do Openflow switch. Como o meio de
transmissão não interfere no mecanismo de ataque e nem no funcionamento das
RDS, a sinalização do meio físico foi abstraída neste modelo. Os arcos que interligam
a transição “Client”, o lugar TX_SWP1, e a transição “Switch” são unidirecionais e
indicam que só é possível movimentar marcas da transição “Client” para o lugar
TX_SWP1, e de lá para a transição “Switch”. Os arcos que interligam a transição
“Switch”, o lugar RX_SWP1, e a transição “Client” também são unidirecionais e
indicam que só é possível movimentar marcas da transição “Switch” para o lugar
RX_SWP1, e de lá para a transição “Client”.

A mesma modelagem utilizada para representar a conexão da máquina cliente com o
Openflow switch foi utilizada para modelar a conexão entre o servidor e o Openflow
switch, utilizando os lugares TX_SWP2 e RX_SWP2, e a conexão entre o atacante e
o Openflow switch, utilizando os lugares TX_SWP3 e RX_SWP3. Nesta RPC as
marcas representam pacotes do protocolo IP, conforme especificado pela cor
DATAGRAM.

As transições deste modelo macro são detalhadas por meio de outros modelos RPC
conforme a Figura 19. Cada uma dessas transições, e seus respectivos modelos
serão explicados em detalhes nas próximas seções deste trabalho.
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Figura 19 - Hierarquia de modelos em RPC.

ChkRules

Actions

Switch

Macro

Client
Fonte: Elaborado pelo autor.

Server

Attacker

60

4.4.3 Modelagem da máquina cliente

Conforme mostrado na Figura 20, a “Client” é composta por duas transações: Receive
Datagram e Send Datagram; e sete lugares: Received, Transmit, ARP Table, Source,
DTG Count, RX_SW, e TX_SW. Os lugares RX_SW e TX_SW se conectam
diretamente aos lugares RX_SWP1 e TX_SWP1 mostrados na Figura 18. O lugar DTG
Count é da cor INT (número inteiro) e é utilizado como contador sequencial dos
pacotes enviados por essa máquina, e possui uma marca inicial cujo valor é 101.
Apesar da cor INT poder receber qualquer número inteiro, este modelo convencionou
que todos os pacotes gerados por esta máquina terão números de sequência entre
101 e 199. Este contador é necessário para que a máquina de destino consiga
remontar os pacotes na ordem correta, e para garantir que o próximo pacote só será
enviado após o recebimento do pacote que contenha o ACK do pacote anterior.

O lugar Source é da cor ARP_ENTRY, e é utilizado para armazenar o endereço MAC
e IP da máquina cliente, e possui uma marca com os valores IP1 e MAC1 para
endereço IP e MAC, respectivamente, da máquina cliente. O lugar ARP TABLE é da
cor ARP_ENTRY, e é utilizado para armazenar os pares de endereços MAC e IP das
demais máquinas da rede, e possui três marcas iniciais indicando que o endereço IP
IP1 corresponde ao endereço MAC MAC1, o IP2 corresponde ao MAC2, e o IP3
corresponde ao MAC3.
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Figura 20 - Modelagem da máquina cliente.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O lugar Transmit é da cor MSG, e é utilizado para armazenar as mensagens que a
máquina cliente irá enviar para as outras máquinas da rede, e possui seis marcas
iniciais, conforme Tabela 3. Cada uma das linhas dessa tabela é composta por um
número sequencial, um endereço IP de destino da mensagem, e a mensagem que
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será enviada. Estes dados serão convertidos em um pacote, que será representado
por uma marca na RPC. Essas marcas serão utilizadas para validar se a máquina
atacante teve acesso ao pacote durante o ataque.

Tabela 3 - Mensagens a serem enviadas pela máquina cliente.

Número
sequencial (n)
101
102
103
104
105
106

Endereço IP de
destino (Dip)
IP2
IP2
IP2
IP2
IP3
IP3

Dado/Mensagem
(data)
This is a
Confidential
Message...
FIM
message1
and message2

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ainda na Figura 20, é possível observar que o lugar Received, é da cor MSG, e é
utilizado para armazenar as mensagens recebidas a partir de outras máquinas da
rede, e possui duas marcas iniciais. A primeira marca contém o valor zero como sendo
o número do último pacote recebido, o endereço IP de origem IP2, e os dados como
nulo. O número zero no contador indica que ainda não foi recebido nenhum pacote
com origem do endereço IP2, mantendo os dados como nulo. A segunda marca
contém o valor zero como sendo o número do último pacote recebido, o endereço de
origem IP3, e os dados como nulo.

A transição Send Datagram é utilizada para montar o pacote que será colocado na
rede pela máquina cliente, e possui arcos que a interligam com os lugares DTG Count,
Source, ARP Table, e Transmit. O arco que interliga o lugar DTG Count a transição
Send Datagram é unidirecional e indica que apenas uma marca de DTG Count pode
sair em direção a transição Send Datagram, e esta marca contém o número
sequencial do próximo pacote a ser enviado para a rede (variável n). O arco que
interliga o lugar Transmit a transição Send Datagram também é unidirecional e indica
que apenas uma marca de Transmit pode sair em direção a transição Send Datagram,
sendo que essa marca deve ter o mesmo número sequencial que foi fornecido pelo
lugar DTG Count (n), junto com o endereço IP de destino (Dip) e os dados que devem
ser enviados (data).

63

O arco que interliga o lugar Source a transição Send Datagram é bidirecional e indica
que a marca que está no lugar Source irá se movimentar, para transição Send
Datagram, e após o disparo da transição a marca voltará para o lugar Source. Este
arco é utilizado para fornecer os endereços MAC (Smac) e IP (Sip) de origem do
pacote que será enviado para a rede. O arco que interliga o lugar ARP Table a
transição Send Datagram é bidirecional e indica que uma das marcas que está no
lugar ARP Table, e que tenha o mesmo endereço IP de destino do pacote (Dip), será
movimentado do lugar ARP Table para a transição Send Datagram, e após o disparo
esta marca será movimentada de volta para o lugar ARP Table. Este arco é utilizado
para realizar a consulta do endereço MAC (Dmac) na tabela ARP da máquina cliente.
As bordas verdes da transição Send Datagram, que pode ser vista na Figura 20, indica
que a transição está pronta para ser disparada. Uma transição só fica disponível para
disparo quando todos os lugares que fornecem marcas para a transição possuírem
marcas que possam ser consumidas pela transição.

A transição Receive Datagram é utilizada para processar os pacotes recebidos a partir
da rede, e possui arcos que a interligam com os lugares DTG Count, Source, Transmit
e Received. O arco que interliga o lugar Source a transição Receive Datagram é
bidirecional, e fornece à transição as informações de endereços IP (ip) e MAC (mac)
da máquina local, que serão utilizados nos outros arcos.

O lugar Received e a transição Receive Datagram estão interligados por dois arcos
de sentidos opostos. Por meio do arco que inicia no lugar Received e termina na
transição Receive Datagram a transição recebe as informações sobre o último pacote
recebido (n2, Sip, msg). O arco que inicia na transição Receive Datagram e termina
no lugar Received realiza um teste lógico sobre os dados recebidos por meio do
pacote, que acaba de ser recebido da rede. Neste teste a RPC verifica se a mensagem
recebida (data) não é um pacote ACK e se o endereço MAC de destino do pacote
recebido (Dmac) é igual ao endereço que foi recebido a partir do lugar Source (mac).
Quando esta condição é satisfeita, os dados recebidos do pacote são concatenados
com a mensagem que estava anteriormente no lugar Received (msg^data), e uma
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nova marca é criada no lugar Received com o número de sequência do pacote (n), o
endereço IP de origem (Sip) e a mensagem concatenada (msg^data). Quando a
condição do arco não é satisfeita a marca recebida do lugar Received é devolvida ao
seu local de origem.

O arco que interliga a transição Receive Datagram ao lugar Transmit é unidirecional,
e realiza um teste lógico sobre os dados recebidos. Neste teste a RPC verifica se a
mensagem recebida (data) não é um pacote ACK e se o endereço MAC de destino do
pacote recebido (Dmac) é igual ao endereço que foi recebido a partir do lugar Source
(mac). Quando esta condição é satisfeita, é criada uma nova marca no lugar Transmit,
contendo o número de sequência do pacote recebido (n), o endereço IP de origem do
pacote recebido (Sip), e a palavra ACK como dado/mensagem (data). Esta marca será
utilizada para dar origem ao pacote ACK que será enviado a origem do pacote anterior
para sinalizar que o pacote foi recebido pelo destino. Quando a condição não é
satisfeita, não é criada nenhuma marca por meio deste arco (empty).

O último arco mostrado na Figura 20, interliga a transição Receive Datagram ao lugar
DTG Count por meio de um arco unidirecional que realiza um teste lógico sobre os
dados recebidos. Neste teste a RPC verifica se a mensagem recebida (data) é um
pacote ACK e se o endereço MAC de destino do pacote recebido (Dmac) é igual ao
endereço que foi recebido a partir do lugar Source (mac). Quando esta condição é
satisfeita, é criada uma marca no lugar DTG Count com o número do pacote recebido
somado ao número um (n+1), indicando que o pacote enviado anteriormente foi
recebido pelo destino e que a máquina já pode enviar a próxima mensagem. Quando
a condição não é satisfeita, é criada uma marca no lugar DTG Count com o mesmo
número do pacote recebido (n), permitindo que a mensagem ACK, que foi
armazenada no lugar Transmit, possa ser enviada para a origem do pacote recebido
(Sip), por meio da transição Send Datagram.
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4.4.4 Modelagem da máquina servidora

Conforme mostrado na Figura 21, “Server” é composta pelas mesmas transições e
lugares descritos em “Client” (seção 4.4.3). Neste modelo, os lugares RX_SW e
TX_SW se conectam diretamente aos lugares RX_SWP2 e TX_SWP2 da RPC macro,
respectivamente, mostrado na Figura 18. Apenas as marcas iniciais dos lugares DTG
Count, Source e Transmit são diferentes das apresentadas na modelagem de “Client”.
Figura 21 - Modelagem da máquina servidora.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O lugar DTG Count possui uma marca inicial cujo valor é 201, pois este modelo
convencionou que todos os pacotes gerados por esta máquina terão números de
sequência entre 201 e 299. O lugar Source, possui uma marca inicial com os valores
IP2 e MAC2 para endereço IP e MAC, respectivamente, da máquina servidora. O lugar
Transmit possui duas marcas iniciais, conforme Tabela 4. Cada uma das linhas dessa
tabela é composta por um número sequencial, um endereço IP de destino da
mensagem, e a mensagem que será enviada. Estes dados serão convertidos em um
pacote, que será representado por uma marca na RPC. Essas marcas serão utilizadas
para validar se a máquina atacante teve acesso ao pacote durante o ataque.

Tabela 4 - Mensagens a serem enviadas pela máquina servidora.

Número
sequencial (n)
201
202

Endereço IP de
destino (Dip)
IP1
IP3

Dado/Mensagem
(data)
Server to Client
Server to Attacker

Fone: Elaborado pelo autor.

Os arcos utilizados neste modelo são exatamente os mesmos utilizados na
modelagem de “Client” (seção 4.4.3).

4.4.5 Modelagem da máquina atacante

Conforme mostrado na Figura 22, “Attacker” é composta pelas mesmas transições e
lugares descritos em “Client” (seção 4.4.3), e são acrescentados os lugares
Intercepted e Retransmit, e a transição “Send Fake Datagram”. Neste modelo, os
lugares RX_SW e TX_SW se conectam diretamente aos lugares RX_SWP3 e
TX_SWP3 da RPC mostrados na Figura 20. Apenas as marcas iniciais dos lugares
DTG Count, Source e Transmit são diferentes dos apresentados na modelagem de
“Client”.
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Figura 22 - Modelagem da máquina atacante.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O lugar DTG Count possui uma marca inicial cujo valor é 301, pois este modelo
convencionou que todos os pacotes gerados por esta máquina terão números de
sequência entre 301 e 399. O lugar Source, possui uma marca inicial com os valores
IP3 e MAC3 para endereço IP e MAC, respectivamente, da máquina atacante. O lugar
Transmit possui duas marcas iniciais, conforme Tabela 5. Cada uma das linhas dessa
tabela é composta por um número sequencial, um endereço IP de destino da
mensagem, e a mensagem que será enviada. Estes dados serão convertidos em um
pacote, que será representado por uma marca na RPC.
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Tabela 5 - Mensagens a serem enviadas pela máquina atacante.

Número
sequencial (n)
301
302

Endereço IP de
destino (Dip)
IP1
IP3

Dado/Mensagem
(data)
Server to Client
Server to Attacker

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os arcos utilizados neste modelo são exatamente os mesmos utilizados na
modelagem da subpage “Client” (seção 4.4.3), exceto pelo fato de que os testes
lógicos dos arcos que interligam a transição Receive Datagram aos lugares DTG
Count, Transmit e Received fazerem a verificação do endereço IP de destino (Dip) e
não do endereço MAC de destino (Dmac), como modelado na máquina cliente. Essa
alteração nos arcos modela o funcionamento de uma máquina com sua placa de rede
funcionando em modo promíscuo, como é o caso da máquina do atacante.

Os novos lugares, Intercepted e Retransmit, são da cor DATAGRAM, e não possuem
marcas iniciais. O lugar Intercepted é utilizado para armazenar cópias dos pacotes
interceptados pelo atacante. O lugar Retransmit é utilizado para armazenar o pacote,
originalmente interceptado pelo atacante, que precisará ser retransmitido para a rede
com o endereço MAC de destino correto (Dmac), para que o destinatário original do
pacote não perceba a interceptação dos dados.

A nova transição, chamada Send Fake Datagram, é utilizada para reenviar os pacotes
interceptados a partir da rede, e possui arcos que a interligam com os lugares DTG
Count, Retransmit e TX_SW. O arco que interliga o lugar DTG_Count a transição Send
Fake Datagram é unidirecional, e fornece à transição o número do pacote interceptado
e que necessita ser retransmitido. O arco que interliga o lugar Retransmit a transição
Send Fake Datagram é unidirecional, e fornece à transição todos os dados do pacote
que foi interceptado, mas com o endereço MAC de destino corrigido. O arco que
interliga a transição Send Fake Datagram ao lugar TX_SW é unidirecional, e é
responsável por encaminhar o pacote corrigido pelo atacante de volta ao Openflow
switch de rede para ser entregue ao destino correto.

69

O modelo também possui três novos arcos, que não estavam presentes na
modelagem RPC da máquina cliente. O primeiro deles é bidirecional, interliga a
transição Receive Datagram ao lugar ARP Table, e por meio dele é consultado qual o
endereço MAC correto (Nmac) para o endereço IP de destino do pacote (Dip). O
segundo arco é unidirecional, interliga a transição Receive Datagram ao lugar
Retransmit, e executa um teste lógico para validar se o endereço IP de destino do
pacote (Dip) é diferente do endereço IP da máquina do atacante (ip). Caso o teste seja
validado, o pacote é reconstruído com o endereço MAC correto (Nmac) e
disponibilizado para ser retransmitido. O terceiro arco é unidirecional, interliga a
transição Receive Datagram ao lugar Intercept, e executa um teste lógico para validar
se o endereço IP de destino do pacote (Dip) é diferente do endereço IP da máquina
do atacante (ip). Caso o teste seja validado, o pacote envenenado é copiado para o
lugar Intercepted.

4.4.6 Modelagem do Openflow switch

A Figura 23 apresenta a modelagem RPC de “Switch” sendo composta pelas
seguintes transações:ChkRules, Actions, Receive SW P1, Receive SW P2, Receive
SW P3, Transmit SW P1, Transmit SW P2 e Transmit SW P3; e os seguintes lugares:
DTGLIST, PreAct, RULE Action, Warehouse, P1, P2, P3, TX_SWP1, TX_SWP2,
TX_SWP3, RX_SWP1, RX_SWP2 e RX_SWP3, que se conectam diretamente aos
lugares de mesmo nome na RPC macro, mostrados na Figura 20. O lugar DTGLIST,
é da cor DTG_BUFFER, e é utilizado como uma lista de números inteiros que
armazena o número dos pacotes que foram recebidos pelo Openflow switch (n), na
ordem que eles foram recebidos. A marca inicial deste lugar é uma lista vazia ([ ]).
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Figura 23 - Modelagem do Openflow switch.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O lugar PreAct, é da cor FLDCHK, e é utilizado para armazenar o número do pacote
que foi analisado e o número da regra de fluxo que se adequou às características do
pacote, conforme descrito na seção 2.1.1 deste trabalho. O lugar RULE Action, é da
cor RULE, e é utilizado para armazenar as informações da ação definida pela regra
de fluxo escolhida, que será aplicada ao pacote recebido, conforme descrito na seção
2.1.1 deste trabalho. A seção 2.1.1 também descreve uma terceira parte de uma regra
de fluxo que é responsável por gerar estatísticas dos fluxos de dados que trafegam
na rede. Contudo, as informações de estatísticas de fluxos são irrelevantes para o
objetivo deste trabalho, e por isso não foram modelados.

O lugar Warehouse, é da cor DATAGRAM, e é utilizado para armazenar os pacotes
recebidos pelo Openflow switch. Os lugares P1, P2 e P3 são da cor DATAGRAM, e
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são utilizados como buffer de saída para armazenar os pacotes após a execução da
ação da regra de fluxo.

Ainda na Figura 23, são apresentadas as transições ChkRules e Actions, que são
utilizadas para comparar os dados do pacote com as regras de fluxo e executar as
ações descritas na regra de fluxo escolhida, respectivamente. A transição ChkRules
está interligada ao lugar DTGLIST por meio de um arco bidirecional que irá fornecer,
à transição, uma lista com os próximos pacotes (pkt_list) a serem analisados, e
devolve ao lugar a lista sem o número o primeiro pacote da lista. A transição ChkRules
está interligada ao lugar Warehouse por meio de um arco bidirecional que irá fornecer
os dados do pacote que serão comparados com as regras de fluxo do Openflow
switch, e após o processamento os dados são devolvidos ao lugar Warehouse. A
transição ChkRules está interligada aos lugares PreAct e RULE Action por meio de
arcos unidirecionais, que são utilizados para enviar o número do pacote e o número
da regra de fluxo escolhida para o lugar PreAct, e os dados da regra de fluxo completa
para o lugar RULE Action.

A transição Actions está interligada ao lugar PreAct por meio de um arco unidirecional,
que é utilizada para receber o número do pacote e o número da regra de fluxo que
deve ser aplicado ao pacote. O arco que interliga o lugar RULE Action e a transição
Actions é bidirecional e utilizado para que a transição consulte quais ações devem ser
tomadas com o pacote que está sendo tratado. O arco que interliga o lugar Warehouse
a transição Actions é unidirecional e utilizado para que a transição receba o pacote
que será tratado. Os arcos que interligam a transição Actions aos lugares P1, P2 e P3
são unidirecionais e utilizados para enviar os pacotes para os buffers de saída após o
Openflow switch ter executado as ações definidas pelas regras de fluxo.

As transições Transmit SW P1, Transmit SW P2 e Transmit SW P3, estão interligadas
por arcos unidirecionais para receber os pacotes de P1, P2 e P3, e envia-los para os
lugares RX_SWP1, RX_SWP2 e RX_SWP3, respectivamente. As transições Receive
SW P1, Receive SW P2 e Receive SW P3 estão interligadas aos lugares DTGLIST e
Warehouse. Os arcos que interligam o lugar DTGLIST com as transições Receive SW
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P1, Receive SW P2 e Receive SW P3 são utilizados para enviar a lista atual de
pacotes (representada pela variável pkt_list) que aguardam para serem processados
pelo Openflow switch. Com esta informação, as transições Receive SW P1, Receive
SW P2 e Receive SW P3 acrescentam o número do pacote que acabaram de receber
(variável n) ao final da lista, e a enviam de volta ao lugar DTGLIST a lista atualizada
(utilizando a sintaxe pkt_list^^[n] para concatenar as variáveis), por meio de outro arco
unidirecional de sentido oposto. Os arcos que interligam as transições Receive SW
P1, Receive SW P2 e Receive SW P3 ao lugar Warehouse são unidirecionais e
usados para enviar os dados do pacote recebido para o lugar Warehouse, onde
aguardarão para serem processados pelo Openflow switch.

Como pode ser visto na Figura 23, as transições ChkRules e Actions estão
representadas por retângulos concêntricos, o que indica que para cada uma dessas
transições existe uma modelagem RPC especifica (ver seções 4.4.7 e 4.4.8 deste
trabalho, respectivamente.

4.4.7 Modelagem da verificação das regras de fluxo

A Figura 24 apresenta em detalhes o funcionamento da transição ChkRules que faz
parte da modelagem do Openflow switch detalhada na seção 4.4.6, e é utilizada para
comparar os dados de um pacote com os dados das regras de fluxo do Openflow
switch. Esta RPC é composta por cinco transições: Check Datagram, ChkDmac,
ChkSmac, ChkDip e ChkSip; e dez lugares, sendo que os lugares DTGLIST,
Warehouse, PreAct e RULE Action são os mesmos lugares descritos na seção 4.4.6;
e os lugares RULE Table, Rule Count, PreDmac, PreSmac, PreDip e PreSip são
descritos nesta seção.
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Figura 24 - Modelagem da verificação das regras de fluxo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

74

O lugar RULE Table, é da cor RULE, e é utilizado para armazenar as regras de fluxo
que são utilizadas pelo Openflow switch para tratar os pacotes recebidos, conforme
descrito na seção 2.1.1, e possui sete marcas iniciais, que são apresentadas na
Tabela 6.

Tabela 6 - Mensagens a serem enviadas pela máquina cliente.
Regra
Num.
MAC
MAC
IP
IP
MAC
Regra
destino
origem
destino origem
destino
(rn)
(mDmac) (mSmac)
(mDip)
(mSip)
(aDmac)

98
97
96
95
94
93
92

MAC1
N
MAC2
N
MAC1
MAC2
MAC3

N
N
N
N
N
N
N

IP1
IP1
IP2
IP2
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
MAC1
N
MAC2
N
N
N

MAC
origem
(aSmac)

Ação
IP
destino
(aDip)

IP
origem
(aSip)

Porta
(aPort)

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N

P1
P1
P2
P2
P1
P2
P3

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os campos que podem conter qualquer valor na regra de fluxo foram preenchidos com
o valor N neste modelo. As quatro primeiras regras da tabela de fluxos de dados desta
RPC (98 e 95) foram criadas conforme o controle proposto na seção 4.3, e como este
Openflow switch foi modelado para trabalhar de forma híbrida, conforme descrito na
seção 2.1.2, as três últimas regras da tabela de fluxos foram criadas para realizar a
entrega dos pacotes se baseando unicamente nos endereços MAC dos pacotes, como
um switch de rede tradicional operando na camada 2 do TCP/IP. Embora um Openflow
switch possa criar regras de fluxo e ações utilizando qualquer um dos campos do
cabeçalho do pacote, essa RPC modelou apenas os campos que continham
informações de endereços IP e MAC, que são os alvos do ataque MITM.

Ainda na Figura 24 é possível observar que o lugar RULE Count é da cor INT, e é
utilizado como um contador que indica qual regra de fluxo deve ser comparada com
os dados no cabeçalho do pacote. Os lugares PreDmac, PreSmac, PreDip e PreSip,
são da cor FLDCHK, e são utilizados como um estado de transição entre a verificação
de cada um dos campos do cabeçalho do pacote que foram modelados nesta RPC.
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A transição Check Datagram está interligada ao lugar DTGLIST, que estão modelados
na RPC do Openflow switch, por meio de arcos bidirecionais, que fornecem a transição
informações sobre o número do próximo pacote a ser analisado. O arco que interliga
o lugar Rule Count a transição Check Datagram é unidirecional e utilizado para
fornecer o número da regra a ser comparada aos dados do pacote recebido. Após o
disparo da transação Check Datagram o arco que interliga esta transação ao lugar
PreDmac uma marca contendo o número da regra de fluxo (rn) e o número do pacote
(n) que será comparado com a regra de fluxo.

Ainda de acordo com a Figura 24, as transições ChkDmac, ChkSmac, ChkDip e
ChkSip, são utilizadas para comparar os endereços MAC de destino, MAC de origem,
IP de destino, e IP de origem do pacote (Dmac, Smac, Dip e Sip) com os respectivos
campos da regra de fluxo de dados (mDmac, mSmac, mDip e mSip). Estas transições
recebem os dados do pacote, por meio dos arcos bidirecionais que as interligam com
o lugar Warehouse (arcos pintados de lilás), e os dados das regras de fluxos de dados,
por meio dos arcos bidirecionais que as interligam com o lugar RULE Table.

Caso os campos comparados sejam iguais ou o campo da regra contenha o valor N,
as transições enviam uma marca com o número da regra e o número do pacote (rn,
n) para o lugar de pré-análise do próximo cabeçalho (PreSmac, PreDip ou PreSip) por
meio de arcos unidirecionais (pintados de azul), ou para o lugar PreAct quando a
análise de todos os campos terminar, após a transição ChkSip. Caso os campos
comparados não sejam iguais e o campo da regra de fluxo não contenha o valor N, o
número da regra de fluxo analisada é decrementada de 1 (rn-1) e uma marca com o
novo número da regra de fluxo, e o número do pacote que está sendo analisado, é
criada no lugar PreDmac utilizando arcos unidirecionais (pintados de vermelho), o que
reinicia a análise de todos os campos do pacote contra a próxima regra de fluxo do
Openflow switch.

A transição ChkSip possui mais dois arcos adicionais. O primeiro deles é unidirecional
e interliga essa transição ao lugar Rule Count por onde é enviada uma marca com
valor 98, que é o número da primeira regra de fluxo deste modelo, indicando que a
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transição Check Datagram pode iniciar a análise do próximo pacote, reiniciando o
processo de análise. O segundo deles também é unidirecional e envia uma cópia dos
dados da regra de fluxo selecionada para o lugar RULE Action, que será utilizado pelo
próximo modelo de RPC, que irá executar as ações definidas pela regra de fluxo
selecionada, e está descrita na próxima seção deste trabalho.

4.4.8 Modelagem das ações das regras de fluxo

A Figura 25 apresenta a RPC que modela como o Openflow switch executa as ações
previstas nas regras de fluxos de dados do Openflow switch. Esta RPC é composta
por cinco transições: ActDmac, ActSmac, ActDip, ActSip e Deliver; e quatro lugares:
PosADM, PosASM, PosADI e PosASI. Os lugares PosADM, PosASM, PosADI e
PosASI, são da cor DTG_ACT, e são utilizados como um estado de transição entre as
transições do modelo, que executam as ações definidas na regra de fluxo selecionada.

A transição ActDmac recebe, por meio de arcos unidirecionais, os números da regra
de fluxo e do pacote a ser tratado (rn, n), e os dados do pacote completo, a partir dos
lugares PreAct e Warehouse, respectivamente. Por meio de um arco bidirecional, com
o lugar Rule Action, a transição recebe as informações da regra de fluxo selecionada
pelo modelo anterior. Com essas informações, a transição ActDmac consulta qual o
valor do campo da regra de fluxo, que determina a ação que deve ser tomada com o
endereço MAC de destino (aDmac). Caso esse campo possua o valor N, a transição
envia os dados originais do pacote para o lugar PosADM. Caso contrário, o valor do
MAC de destino original do pacote (Dmac) é substituído pelo valor que consta no
campo de ação da regra (aDmac).
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Figura 25 - Modelagem das ações das regras de fluxo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As transições ActSmac, ActDip e ActSip, recebem os dados do pacote que está sendo
tratado por meio de arcos unidirecionais, dos lugares PosAdm, PosASM e PosADI; e
os dados da regra de fluxo por meio de arcos bidirecionais, do lugar RULE Action.
Estas transições verificam se os campos de MAC de origem (aSmac), IP de destino
(aDip), e IP de origem (aSip), respectivamente, possuem o valor N. Caso essa
condição seja verdadeira, os valores dos campos originais do pacote são mantidos.
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Caso contrário, o valor original é substituído pelo valor que consta no respectivo
campo da regra de fluxo. Em ambos os casos, as transições enviam os dados do
pacote, alterados ou não, para os lugares PosASM, PosADI e PosASI.

Por fim, a transição Deliver recebe os dados do pacote, por meio de um arco
unidirecional que a interliga com o lugar PosADI, analisa o valor do campo porta da
regra de fluxo (aPort) e envia o pacote tratado para a respectiva porta do Openflow
switch. Apesar do protocolo Openflow prever diversas ações que podem ser aplicadas
aos pacotes, esta RPC modelou apenas a ação de entregar o pacote em uma das 3
portas deste Openflow switch, pois as outras ações possíveis eram irrelevantes para
o escopo deste trabalho.

4.5

Considerações sobre a proposta

De acordo com o exposto, a proposta deste trabalho abrange a modelagem de um
controle que deve ser implantado por meio de uma aplicação chamada PrevM, a ser
instalada dentro da controladora Openflow. Esta aplicação recebe informações de
endereços IP e MAC confiáveis a partir de fontes externas, utilizando uma API REST,
e se comunica com os módulos internos da controladora, por meio de uma API Java.
Por meio da API Java, a PrevM correlaciona os endereços IP e MAC com as
informações sobre a topologia da RDS, que são fornecidas pelo módulo de
Gerenciamento de Topologia da controladora Openflow.

Com essas informações, a aplicação PrevM é capaz de criar duas regras de fluxo por
endereço IP, que serão enviadas para todos os Openflow switches da RDS, de forma
proativa, para prevenir ataques MITM. A primeira regra de fluxo verifica se os
endereços IP e MAC do pacote são os corretos e encaminha o pacote para a porta
correta. Caso contrário, nenhuma ação é executada no pacote, e a próxima regra de
fluxo é comparada com o mesmo pacote. A segunda regra aceita pacotes com destino
ao mesmo endereço IP da regra anterior, mas com qualquer endereço MAC, fazendo
com que esta regra aceite quaisquer pacotes com endereços MAC diferentes do
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correto. Quando um pacote é aceito por esta segunda regra de fluxo, o Openflow
switch troca o endereço MAC de destino do pacote, pelo endereço MAC correto e
entrega o pacote na porta correta.

A combinação dessas duas regras de fluxo permite que a RDS gaste o mínimo de
recursos com os pacotes que contenham os dados corretos e ainda permite que o
ataque MITM não tenham efeito sob as máquinas que compõe o ambiente. Como
benefício adicional, a criação de uma segunda regra de fluxo, que análise apenas
pacotes que contenham o endereço MAC de destino diferente do correto, permite que
as estatísticas desta regra deem visibilidade sobre as tentativas de execução do
ataque MITM na RDS. A segunda regra de fluxo mencionada poderia ter uma segunda
ação (além da correção) que enviaria uma cópia do cabeçalho do pacote para
controladora Openflow, que por meio da aplicação PrevM poderia identificar a origem
do ataque ao comparar o endereço MAC utilizado no ataque com os endereços
obtidos pelo módulo de Gerenciamento de Topologia da controladora para identificar
e bloquear a porta do Openflow switch utilizada pelo atacante.

A seguir, este trabalho propõe a criação de um modelado em RPC para criar um
ambiente em que se possa validar o funcionamento da RDS, do ataque MITM e do
controle proposto. Essa modelagem será utilizada para a realização dos testes que
são executados e descritos no Capitulo 5, sem criar vínculos com versões específicas
de software e hardware utilizados em RDS, para validar a eficácia do controle proposto
em qualquer ambiente que siga as especificações da RDS, do protocolo Openflow, e
do Openflow switch.
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5

VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DO TRABALHO

Este capítulo apresenta os experimentos necessários para a validação da proposta
apresentada no capítulo anterior, de acordo com os objetivos deste trabalho. Para
isso, este capítulo está organizado nas seguintes seções:
•

Seção 5.1: Ferramental da RPC;

•

Seção 5.2: Otimização da RPC;

•

Seção 5.3: RPC otimizada;

•

Seção 5.4: Análise do funcionamento normal do modelo (cenário 1);

•

Seção 5.5: Análise do funcionamento de um ataque MITM em RDS (cenário 2);

•

Seção 5.6: Análise do funcionamento do controle proposto (cenário 3);

•

Seção 5.7: Comparação com outras soluções de combate ao MITM;

•

Seção 5.8: Conclusões.

A seção 5.1 apresenta o ferramental, e as técnicas de análise disponíveis para a
modelagem RPC. A seção 5.2 descreve o processo de análise do espaço de estados
e as otimizações realizadas na RPC. A seção 5.3 apresenta as alterações que foram
realizadas na RPC após as análises iniciais. A seção 5.4 descreve como foi feito o
teste para analisar se a RPC criada se comporta como uma RDS real (cenário 1). A
seção 5.5 apresenta a análise da viabilidade de um ataque MITM em RDS. A seção
5.6 descreve como o controle proposto será ativado dentro do modelo, e como a RPC
se comporta após a ativação do controle. A seção 5.7 utiliza os fatores de comparação
das soluções de prevenção ao MITM propostos por Tripathi e Mehtre (2014) para
avaliar a solução proposta por este trabalho. Por fim, a seção 5.8 resume as principais
conclusões obtidas neste capítulo.

5.1

Ferramental da RPC

Para fazer a validação com RPC pode-se empregar a simulação, a análise de espaço
de estados (ou árvore de alcançabilidade), ou o cálculo de invariantes.
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A simulação consiste em executar as transições, de forma manual ou automática, e
avaliar o estado parcial ou final do modelo a cada disparo das transições. A execução
de simulações por um longo período de tempo possibilita a investigação de hipóteses
relacionadas ao desempenho de um sistema, como a identificação de gargalos ou o
cálculo de recursos máximos necessários para a execução desse sistema, por
exemplo. O cálculo de invariantes é utilizado para analisar as combinações de valores
e marcas que devem ser colocados nos lugares da RPC para que o modelo retorne
ao estado (marcação) inicial após uma sequência de disparos das transições do
modelo.

A análise do espaço de estados consiste da análise de um grafo de alcançabilidade
que descreve o comportamento dinâmico da RPC. A partir desse grafo é possível
analisar a existência (ou não) de deadlocks e as propriedades de reversibilidade e
alcançabilidade de um estado específico da RPC, conforme descrito na seção 2.3.2
deste trabalho.

Este trabalho utiliza a versão 4.0.1 da ferramenta CPN Tools, lançada em fevereiro de
2015, e que foi instalada em uma máquina virtual rodando sobre a plataforma Oracle
VirtualBox versão 5.1.6, com dois processadores virtuais, 1,5 GB RAM, 25 GB HD, e
Windows 7 Professional 64bits. A ferramenta CPN Tools foi utilizada para criar os
modelos mencionados no capítulo 4, a geração do espaço de estados da RPC criada,
e utiliza a linguagem de programação funcional ML (Meta Language) para consultar
os estados que podem ocorrer no modelo.

5.2

Otimização da RPC

Foram realizadas seis análises do espaço de estados da RPC proposta, para chegar
a uma RPC otimizada que permitisse uma análise completa do espaço de estados em
um tempo hábil. Conforme pode ser visto na Figura 26, as três primeiras análises do
espaço de estados não conseguiram gerar o grafo com todos os estados possíveis da
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modelagem proposta (status 0 ou parcial), mesmo após o aumento sistemático do
tempo máximo de análise na ferramenta CPN Tools. Somente a partir da quarta
análise foi possível gerar um grafo com todos os estados possíveis para a modelagem
proposta na RPC.
Figura 26 - Evolução da análise do espaço de estados da RPC proposta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A primeira etapa foi a execução de uma simulação para validar se o modelo criado
estava funcionando conforme o esperado. O próximo passo foi solicitar que a
ferramenta calculasse todos os estados possíveis desta RPC por meio da análise do
espaço de estados. Na prática, a ferramenta cria um grafo onde cada nó representa
um estado da RPC, e os arcos representam as alterações que diferenciam um estado
do outro. A primeira análise do espaço de estados, durou 1.200 segundos (20
minutos), e construiu um grafo com 149.587 estados (nós) e 400.420 transições
(arcos) possíveis. Contudo, a ferramenta CPN Tools indicou que a análise do espaço
de estados foi concluída com o status parcial (0 – zero). Este status indica que a
ferramenta interrompeu a construção do grafo antes que este atingisse todos os
estados possíveis da RPC modelada, o que prejudicaria a análise dos resultados
obtidos e por consequência a validação da proposta deste trabalho.
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Ao analisar os motivos que levaram a interrupção da análise do espaço de estados,
foi possível verificar que a ferramenta possui um parâmetro que determina o tempo
máximo de execução desta análise, e que por padrão este parâmetro é configurado
para 1.200 segundos. A opção foi aumentar o tempo deste parâmetro na expectativa
de que a ferramenta conseguisse calcular todos os estados possíveis com um tempo
maior. A segunda análise do espaço de estados durou 12.000 segundos (dez vezes
mais que a primeira execução – 3 horas e 20 minutos), e construiu um grafo com
447.595 estados e 1.220.345 transições possíveis, mas novamente a análise foi
concluída com o status parcial (0 – zero). Uma terceira análise foi feita aumentando o
tempo, que durou 120.000 segundos (1 dia, 9 horas e 20 minutos) ininterruptos, e
construiu um grafo com 812.587 estados e 2.234.036 transições possíveis, mas
novamente a análise foi concluída com o status parcial (0 - zero).

Para construir um grafo completo (1 – um) foi feita a redução da quantidade de estados
possíveis da RPC criada na ferramenta. Para isso, a quantidade de mensagens
trocadas entre a máquina cliente e as máquinas servidora e atacante foi reduzida das
6 iniciais, conforme Tabela 3, para apenas 2, uma com destino ao servidor e outra
com destino ao atacante. Após essa redução de marcas iniciais na modelagem da
máquina cliente, foi executada a quarta análise do espaço de estados, que foi
executada em 5.968 segundos (1 hora, 39 minutos e 28 segundos), e construiu um
grafo com 540.689 estados e 1.476.122 transições, e que pela primeira vez foi
concluída com o status completa (1 – um). Este status indica que todos os estados
possíveis desta RPC foram calculados pela ferramenta CPN Tools.

Ao se comparar os resultados obtidos nesta quarta análise com os dados obtidos das
três primeiras análises, mostradas na Figura 26, é possível concluir que a redução de
4 marcas na modelagem da máquina cliente trouxe ganhos significativos para análise
do espaço de estados do modelo proposto, com a redução de no mínimo 271.898
estados e 757.914 transições possíveis. Não foi possível medir a redução total de
estados e transições, pois as análises do espaço de estados anteriores eram parciais,
indicando que essa redução é ainda maior. Outro ponto interessante deste resultado
é o fato de que com pouco menos da metade do tempo consumido pela segunda
análise (5.968 segundos), a ferramenta CPN Tools conseguiu calcular 93.094 estados
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a mais, o que permite concluir que com a redução de marcas iniciais a RPC ficou mais
eficiente já que conseguiu uma média de 90,6 estados por segundo durante a quarta
análise, e a média da segunda análise foi de 37,3 estados por segundo.

Ainda em busca da redução da quantidade de estados da RPC, foi possível observar
que na modelagem inicial, apresentada na seção 4.4, as máquinas cliente (C),
servidora (S) e atacante (A) poderiam iniciar o envio dos pacotes em qualquer ordem.
Além disso, cada máquina possui duas mensagens (1 e 2) que podem ser enviadas
em qualquer ordem também. Desta forma, o modelo macro da RPC (descrito na seção
4.4.2) poderia ser iniciado de 720 maneiras diferentes, que é o resultado da
permutação simples de todas as mensagens de cada uma das máquinas (C1, C2, S1,
S2, A1 e A2). Essa quantidade tão grande de possibilidades gera uma quantidade
ainda maior de estados possíveis. Para reduzir essa quantidade de estados, a RPC
foi modificada para que só existisse uma única sequência possível de envio dos
pacotes: A1, A2, C1, C2, S1 e S2. Com essa modificação aplicada, foi realizada a
quinta análise do espaço de estados, que foi concluída com o status completa (1 –
um) em 342 segundos (5 minutos e 42 segundos), e gerou um grafo com 100.344
estados e 303.729 transições. Essa alteração representou uma redução de 81% na
quantidade de estados e de 95% no tempo para o cálculo de todos os estados
possíveis pela ferramenta CPN Tools. É importante frisar que a mudança na ordem
dos pacotes não influencia no sucesso, ou falha, do funcionamento da rede, do ataque
e do controle proposto por este trabalho, uma vez que a RPC é reconfigurada para
modelar o estado inicial no qual as máquinas já estão com as tabelas ARP
envenenadas.

Ainda com o objetivo de reduzir a quantidade de estados possíveis, foi feita uma nova
alteração na RPC para deixar mais eficiente o recebimento dos pacotes de
confirmação de recebimento (ACK) dos pacotes enviados anteriormente. Na
modelagem original, havia a atualização das marcas armazenadas no lugar Received
com o número do pacote de confirmação recebido (ACK), o que gerava novos estados
possíveis. A RPC foi modificada para não atualizar essa informação a partir de pacotes
de confirmação (ACK). Após essa nova alteração, foi feita a sexta análise do espaço
de estados da RPC, que foi concluída com status completa (1 – um) e executou em
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251 segundos (4 minutos e 11 segundos), gerando um grafo com 99.604 estados e
301.337 transições, reduzindo a quantidade de estados e transições em 1%, mas
reduzindo o tempo de execução em 27%.

Conforme pode ser visto na Figura 26, após seis rodadas de análise e ajustes foi
possível obter a análise completa da RPC proposta, com um ganho significativo no
desempenho e tempo de análise. Além disso, a ferramenta CPN Tools conseguiu
calcular todos os estados possíveis da RPC que representa o controle proposto por
este trabalho. Esse espaço de estados será utilizado nas próximas seções deste
trabalho para validar a ocorrência de estados específicos, que comprovem a eficácia
da proposta deste trabalho.

5.3

RPC otimizada

Foram feitas algumas alterações na modelagem macro, e das máquinas cliente,
servidora e atacante. A primeira alteração ocorreu na modelagem macro, que foi
previamente apresentada na seção 4.4.2, e recebeu três novos lugares chamados
Enable A, Enable C e Enable S, conforme Figura 27. Esses lugares são utilizados para
sincronizar os envios dos pacotes das máquinas atacantes, cliente e servidora
respectivamente. O lugar Enable A é o único que possui duas marcas, para que cada
máquina consiga enviar os seus dois pacotes; e como este lugar está ligado de forma
unidirecional com a transição Attacker, faz com que apenas essa transição consiga
enviar os seus pacotes. Após o envio dos pacotes pela transição Attacker ela cria duas
novas marcas, agora no lugar Enable C, que por sua vez envia essas marcas para a
transição Client, que ao final cria duas novas marcas no lugar Enable S, que por fim
as envia para a transição Server. Essa estrutura garante que a máquina Cliente só
envie os seus pacotes após o término do envio dos pacotes da máquina Atacante, e
que a máquina Servidora só envie seus pacotes após a máquina Cliente terminar de
enviar os seus pacotes. A sequência de envio mencionada foi escolhida para simular
a ocorrência dos eventos de um ataque real, onde o atacante inicia o processo
envenenando a tabela ARP das vítimas, e a partir daí todas as comunicações entre
essas máquinas passam a ser interceptadas. A mudança da ordem de envio não afeta
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os resultados obtidos, pois a simulações e análises, que são feitas sobre esse modelo,
partem de uma situação em que as máquinas cliente e servidora já estão com as
tabelas ARP envenenadas, e neste caso a ordem de envio dos pacotes não interfere
no resultado do ataque.
Figura 27 - Modelo macro otimizado para análise do espaço de estados.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Nos modelos das máquinas cliente, servidora e atacante, foram criados um lugar novo
chamado MsgBuffer e uma transição chamada NextMsg, conforme a Figura 28, Figura
29, e Figura 30, respectivamente. As marcas que representam as mensagens, que na
modelagem original estavam no lugar Transmit, foram movidas para o lugar
MsgBuffer. A transição NextMsg recebe uma marca do lugar MsgBuffer e só a envia
para o lugar Transmit quando recebe uma marca vinda do lugar Enable C, Enable S
e Enable A, respectivamente. A partir daí os modelos das máquinas cliente, servidora
e atacante segue o funcionamento descrito nas seções 4.4.3, 0, e 4.4.5,
respectivamente.
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Figura 28 - Modelo da máquina cliente otimizado para análise do espaço de estados.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 29 - Modelo da máquina servidora otimizado para análise do espaço de estados.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 30 - Modelo da máquina atacante otimizado para análise do espaço de estados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A modelagem do Openflow switch (transição Switch – seção 4.4.6), da verificação das
regras de fluxo (transição ChkRules – seção 4.4.7) e das ações das regras de fluxo
(transição Actions – seção 4.4.8), criados por este trabalho não sofreram nenhum tipo
de alteração. Na próxima seção, são criados quatro cenários, que modelam o
comportamento normal de uma RDS, uma RDS sob ataque MITM, e uma RDS sob
ataque MITM com o controle proposto está ativo. Em cada um dos cenários são
executados dois códigos, em linguagem ML, que verificam a existência de estados
onde a comunicação ocorreu de forma privada (PrivateCom) e de forma interceptada
(InterceptedCom).
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5.4

Análise do funcionamento normal do modelo (cenário 1)

O primeiro cenário tem como objetivo verificar se o modelo criado neste trabalho
reproduz o comportamento de uma RDS real. Este comportamento é caraterizado pelo
recebimento correto, dos pacotes enviados pelas outras máquinas e pela ausência de
pacotes capturados pela máquina atacante.

O trabalho parte da RPC criada, utilizando as marcações iniciais e busca verificar se:
•

As mensagens que estão inicialmente no lugar MsgBuffer dos modelos das
máquinas cliente, servidora e atacante são corretamente enviadas e entregues
no lugar Received das máquinas de destino especificadas em cada mensagem,
indicando que as máquinas conectadas a RDS modelada conseguem se
comunicar entre si;

•

Os buffers Warehouse e RULEAction estão vazios, indicando que não há mais
nenhum pacote trafegando pelo switch;

•

O lugar Intercepted da máquina atacante está vazio, evidenciando que durante
o funcionamento normal da RDS a máquina atacante não consegue interceptar
nenhum dos pacotes enviados do cliente para o servidor, e vice-versa,
mantendo.

•

No Openflow switch (Figura 24): A marca inicial do lugar Rule Count, que faz
parte da transição ChkRules, é alterada de 98 para 94. Essa alteração faz com
que o Openflow switch ignore as quatro primeiras regras de fluxo (números 98
a 95) que implementam o controle proposto por este trabalho, e faça o
tratamento dos fluxos de dados utilizando apenas as regras de fluxo de número
94 a 92, que entregam os pacotes ao destino se baseando exclusivamente nos
endereços MAC de destino, como ocorre em uma RDS híbrida.

Após a execução da análise do espaço de estados de forma completa, a ferramenta
CPN Tools permite que seja criado um código, utilizando linguagem ML, que faça uma
varredura no grafo criado em busca de um estado especifico da RPC. Para executar
as verificações mencionadas nesta seção, este trabalho cria uma função chamada
PrivateCom, mostrada no Apêndice B, que ao ser chamada pelo comando
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PredAllNodes retorna o número de todos os estados que atendem aos critérios
definidos nesta seção. Ao executar este código na ferramenta CPN Tools, ela varre o
grafo gerado pela análise do espaço de estados, e retorna uma lista com os 216
estados possíveis que satisfazem as condições criadas na função PrivateCom.

5.5

Análise do funcionamento de um ataque MITM em RDS (cenário 2)

A análise desta seção tem como objetivo demonstrar que este ataque é possível em
RDS, sem que o controle proposto por este trabalho esteja aplicado. Para isso, as
marcações iniciais da RPC são alteradas conforme descrito a seguir:
•

Na máquina cliente (Figura 28): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP2 ao endereço MAC2, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC3. Esta alteração modela o envenenamento da tabela ARP
da máquina cliente, que é pré-requisito para que o ataque MITM ocorra;

•

Na máquina servidora (Figura 29): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP1 ao endereço MAC1, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC3. Esta alteração modela o envenenamento da tabela ARP
da máquina servidora, que é pré-requisito para que o ataque MITM ocorra;

Após uma nova execução da análise do espaço de estados, para que o grafo gerado
pela ferramenta CPN Tools reflita as alterações feitas, a primeira verificação executa
novamente a função PrivateCom, que verifica se o funcionamento da RDS ocorre de
forma privada (com a comunicação ocorrendo somente entras máquinas de origem e
destino especificadas no pacote), conforme descrito na seção anterior. A execução do
código PrivateCom no cenário dois, que simula a execução de um ataque MITM em
RDS, retorna uma lista de estados vazia, indicando que não há nenhum estado no
qual a comunicação ocorra de forma privada, sem a interceptação pela máquina
atacante.

Para verificar se o ataque MITM teve sucesso em obter os pacotes de outras máquinas
em uma RDS, o trabalho parte da RPC criada, utilizando as novas marcações iniciais,
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cria uma nova função chamada InterceptedCom, mostrada no Apêndice B, que possui
a mesma lógica da função PrivateCom, mas que verifica se as mensagens que
estavam inicialmente no lugar MsgBuffer dos modelos das máquinas cliente e
servidora são copiadas indevidamente para o lugar Intercepted da máquina do
atacante, indicando que o ataque obteve sucesso ao interceptar os dados enviados
pelas máquinas cliente e servidora.

A execução do código InterceptedCom lista todos os 216 estados possíveis, na qual
a máquina atacante consegue interceptar os pacotes que foram trocados entre as
máquinas cliente e servidora. Com os resultados obtidos até o momento, é possível
demonstrar que a RDS está corretamente modelada em RPC, e que um ataque MITM
pode ocorrer em RDS. Na seção seguinte, este trabalho analisa um terceiro cenário,
utilizando a mesma RPC, no qual o controle proposto seção é inserido na RDS para
verificar se ele altera o funcionamento normal da RDS, apresentado na seção 5.4.

5.6

Análise do funcionamento do controle proposto (cenário 3)

A análise desta seção tem como objetivo demonstrar que o controle proposto por este
trabalho não impacta o funcionamento normal da RDS. Para isso, as marcações
iniciais da RPC são alteradas conforme descrito a seguir:
•

Na máquina cliente (Figura 28): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP2 ao endereço MAC3, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC2. Esta alteração modela o funcionamento normal da
tabela ARP da máquina cliente;

•

Na máquina servidora (Figura 29): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP1 ao endereço MAC3, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC1. Esta alteração modela o funcionamento normal da
tabela ARP da máquina servidora;

•

No Openflow switch (Figura 24): A marca inicial do lugar Rule Count, que faz
parte da transição ChkRules, é alterada de 94 para 98. Essa alteração faz com
que o Openflow switch ative as quatro primeiras regras de fluxo (números 98 a
95) que implementam o controle proposto por este trabalho.
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Para verificar se o ataque MITM terá sucesso neste terceiro cenário, o trabalho parte
da RPC criada, utilizando as novas marcações iniciais, faz uma nova análise do
espaço de estados e busca verificar qual o resultado das funções InterceptedCom e
PrivateCom. A execução do código InterceptedCom retorna uma lista vazia de
estados, indicando que não há nenhum estado possível em que o atacante consiga
interceptar os pacotes trocados entre as máquinas cliente e servidora. A execução do
código PrivateCom no terceiro cenário retorna uma lista com 216 estados nos quais a
comunicação ocorre de forma privada. Este é exatamente o mesmo resultado obtido
na seção 5.4, evidenciando que o controle proposto não altera o funcionamento
normal da RDS. Na seção seguinte, este trabalho analisa um quarto cenário, utilizando
a mesma RPC, no qual as máquinas cliente e servidora tem suas tabelas ARP
modificadas para modelar uma máquina vítima do ataque MITM, e na sequencia
analisa se o controle proposto é eficaz em prevenir o ataque MITM.

5.7

Análise do funcionamento do controle proposto sob ataque (cenário 4)

Por fim, a mesma RPC tem o seu estado inicial alterado novamente, a partir do estado
inicial da seção anterior, para modelar máquinas cliente e servidores com as tabelas
ARP envenenadas. Para isso, as marcações iniciais da RPC são alteradas novamente
conforme descrito a seguir:
•

Na máquina cliente (Figura 28): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP2 ao endereço MAC2, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC3. Esta alteração modela o envenenamento da tabela ARP
da máquina cliente, que é pré-requisito para que o ataque MITM ocorra;

•

Na máquina servidora (Figura 29): Uma marca inicial do lugar ARP Table, que
vincula o endereço IP1 ao endereço MAC1, é alterada para vincular este
endereço IP ao MAC3. Esta alteração modela o envenenamento da tabela ARP
da máquina servidora, que é pré-requisito para que o ataque MITM ocorra;

Para verificar se o ataque MITM terá sucesso neste quarto cenário, o trabalho parte
da RPC criada, utilizando as novas marcações iniciais, que acabaram de ser descritas,
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faz uma nova análise do espaço de estados, e busca verificar qual o resultado das
funções InterceptedCom e PrivateCom. A execução do código InterceptedCom
retorna uma lista vazia de estados, indicando que não há nenhum estado possível em
que o atacante consiga interceptar os pacotes trocados entre as máquinas cliente e
servidora. A execução do código PrivateCom no quarto cenário retorna uma lista com
216 estados nos quais a comunicação ocorre de forma privada. Este resultado
evidência que o controle proposto é eficaz na prevenção do ataque MITM.

5.8

Comparação com outras soluções de combate ao MITM

Conforme apresentado na seção 3.2, Tripathi e Mehtre (2014) definem cinco fatores
para comparar a eficácia e eficiência das soluções propostas, até 2014, para combater
ataques MITM em redes tradicionais: resistência a inundação de pacotes ARP
forjados, resistência à exaustão de endereços IP, compatibilidade com os
equipamentos existentes, compatibilidade com múltiplos IPs, e inexistência de pontos
únicos de falha. Esta seção analisa a solução proposta sob a luz desses cinco fatores.

Como a solução proposta corrige todos os pacotes que trafegarem com dados
forjados a medida que ingressam na rede, ela pode ser considerada imune a esse
fator, já que inundação de pacotes ARP Reply não terá o efeito esperado pelo atacante
e nem influenciará no funcionamento do controle. O segundo fator é a resistência à
exaustão de endereços IP, onde um atacante registra para si, no controle proposto,
todos os endereços IP disponíveis na rede com o objetivo de receber o trafego de
novas máquinas que ingressarem na rede. Como o controle proposto por este trabalho
se baseia em informações obtidas por sistemas de inventário, que coletam
informações de endereços MAC e IP diretamente das máquinas que ingressam na
rede, o atacante não conseguirá fazer o registro para si de todos os endereços IP
disponíveis na rede. Caso o ataque aconteça a partir de uma máquina que esteja no
sistema de inventário, ela conseguirá registrar apenas o seu próprio endereço. Caso
o ataque aconteça a partir de uma máquina que não esteja no sistema de inventário,
o atacante não conseguirá registrar nem mesmo o seu próprio endereço IP e MAC.
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Partindo do princípio de que todo o controle proposto funciona exclusivamente dentro
da controladora e dos switches da RDS, ele se torna compatível com qualquer
equipamento existente na rede, sem que esses equipamentos necessitem de
correções de kernel, aplicações de correções no protocolo ARP para serem protegidas
de ataques MITM, o que torna a solução proposta imune ao terceiro fator de
comparação. O quarto fator de comparação prevê que o controle proposto deve ser
compatível com ambientes que possuem mais de um endereço IP por endereço MAC,
como ocorre em sistemas que utilizam endereços IP virtuais ou em ambientes
virtualizados. Como a solução proposta por este trabalho utiliza o endereço IP e o
endereço MAC ao mesmo tempo como chave primária, a existência de várias regras
de fluxo com múltiplos endereços IP e um mesmo endereço MAC não afeta o
funcionamento da mesma, o que torna o controle proposto imune ao quarto fator.

O quinto fator diz que o controle proposto não deve ser considerado um ponto único
de falha da rede. Como o controle proposto está distribuído entre a controladora e os
switches Openflow ele não pode ser considerado um ponto único de falha. Nem
mesmo a controladora pode ser considerada um ponto único de falha, pois existem
controladoras que permitem alta disponibilidade, e há ainda a possibilidade de
configurar a rede de forma que a controladora envie regras especificas e outras mais
genéricas para o final da tabela de fluxo dos switches, permitindo que a RDS continue
a operar mesmo que a controladora não esteja disponível.

A Tabela 7 atualiza os dados apresentados na Tabela 2, da seção 3.2, e compara a
solução proposta por este trabalho, com as soluções para combater ataques MITM
que foram propostas até 2014, utilizando os fatores de comparação propostos por
Tripathi e Mehtre (2014). Nesta comparação é possível observar que o controle
proposto por este trabalho atende a todos os critérios definidos por Tripathi e Mehtre
(2014). Vale ressaltar que apesar da avaliação realizada pelos autores ter ocorrido em
redes tradicionais, os mesmos resultados são obtidos em RDS, uma vez que o cenário
dois (seção 5.5) demonstrou que o ataque MITM é possível em uma RDS sem o
controle proposto por este trabalho, e que todos os demais controles analisados por
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Tripathi e Mehtre (2014) se baseiam em correções nas máquinas clientes, no
protocolo ARP, ou na inserção de novos componentes ao ambiente (como servidores
centralizados), que não são afetados pelas RDS isoladamente.

Tabela 7 - Comparação da solução proposta utilizando critérios de Tripathi e Mehtre (2014).

Fonte: Adaptado de Tripathi e Mehtre (2014)

5.9

Considerações sobre a validação

A partir da modelagem criada no capítulo 4 este trabalho executou seis análises do
espaço de estados para otimizar a RPC. Com essas análises foi possível reduzir em
mais de 87,81% a quantidade de estados possíveis, 86,51% a quantidade de
transições, e em mais de 99,79% do tempo de execução da análise; ao se comparar
os resultados obtidos na terceira análise, que foi concluída com status parcial; com os
resultados obtidos na sexta análise, que foi concluída com status completa. A redução
mencionada foi obtida simplesmente reduzindo a quantidade de marcas na RPC e
limitando as possibilidades de execução da RPC.

Além dos ganhos obtidos pela análise do espaço de estados, este trabalho utilizou os
códigos PrivateCom e InterceptedCom para obter os resultados que estão resumidos
na Tabela 8, e que permitiu concluir que:
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•

A RPC criada representa corretamente o funcionamento normal de uma RDS,
uma vez que os pacotes foram entregues corretamente para os seus
respectivos destinatários (PrivateCom), sem que o atacante conseguisse
interceptar esses pacotes;

•

O ataque MITM pode ocorrer em uma RDS assim como ocorre em redes
tradicionais, uma vez que apesar dos pacotes terem sido entregues aos
respectivos destinatários, o atacante conseguiu interceptar esses pacotes
(InterceptedCom) quando as máquinas estavam com as suas respectivas
tabelas ARP envenenadas;

•

A utilização do controle proposto em uma RDS, que não está sob ataque,
possui exatamente o mesmo comportamento de uma rede sem o controle
proposto, como pode ser visto ao se comparar os resultados dos cenários 1 e
3, cuja diferença é apenas a presença do controle proposto;

•

O controle proposto pode ser considerado eficaz na prevenção e reação de
ataques deste tipo, mesmo que as máquinas tenham sido vítimas do
envenenamento da tabela ARP, uma vez que os pacotes foram entregues
corretamente para os seus respectivos destinatários (PrivateCom), sem que o
atacante conseguisse interceptar esses pacotes.

Tabela 8 - Comparação das análises do espaço de estados.

Cenários

Controle
aplicado?

Está sob
ataque?

Cenário 1
(item 5.4)

Não 

Não 

Cenário 2
(item 5.5)

Não 

Sim 

Cenário 3
(item 5.6)

Sim 

Não 

Cenário 4
(item 5.7)

Sim 

Sim 

Comunicação
Privada?

Comunicação
Interceptada?

(PrivateCom)

(InterceptedCom)

Sim 
216 estados
possíveis
Não 
Sem estados
possíveis
Sim 
216 estados
possíveis
Sim 
216 estados
possíveis

Não 
Sem estados
possíveis
Sim 
216 estados
possíveis
Não 
Sem estados
possíveis
Não 
Sem estados
possíveis

Fonte: Elaborado pelo autor.

Além destes resultados, é possível observar na Figura 31, que na comparação da
análise do espaço de estados dos quatro cenários, o cenário 4 com o controle
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proposto em uma RDS sob o ataque MITM possui 11.172 (9,98%) estados a menos
do que o cenário 2, com a RDS sob o ataque MITM, mas sem o controle proposto,
reforçando que os estados nos quais a máquina atacante consegue interceptar os
pacotes foram eliminados. Outro resultado importante é o fato de que o controle
proposto reduz em 96,22% o impacto do ataque na RDS, ao se comparar a diferença
na quantidade de estados entre os cenários 3 e 4 (1.696 estados a mais), onde o
controle está aplicado; e os cenários 1 e 2 (44.904 estados a mais), onde o controle
não está aplicado.

Ainda na Figura 31 é possível observar, ao comparar os cenários 1 e 3, que o controle
proposto acrescenta 32.036 (47,79%) estados a RPC que representa uma RDS que
não está sob ataque, o que é considerado um aumento relevante na quantidade de
estados possíveis da RDS. Vale observar também, que a quantidade de estados
retornados pelos códigos PrivateCom e InterceptedCom é a mesma nos quatro
cenários, evidenciando que a RPC possui a mesma quantidade de estados finais nos
quatro cenários, e a única diferença entre os cenários é o fato de que o atacante
consegue obter uma cópia dos pacotes no cenário 2, assim como ocorre em um
ataque realizado em um ambiente produtivo.
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Figura 31 - Análise do Espaço de Estados nos cenários.

Fonte: Elaborado pelo autor.

É possível observar também que a quantidade de estados e transições são
diretamente proporcionais em cada cenário. Esse fato é justificado pelo fato das
transições representarem as diferenças das marcações entre um estado e outro. Por
isso, quanto maior a quantidade de estados, maior será a quantidade de transições, e
vice-versa. Por fim, foi possível concluir que o controle proposto é imune aos cinco
fatores de comparação de controles para combater ataques MITM propostos por
Tripathi e Mehtre (2014), o que reforça que o controle proposto é eficaz para combater
este tipo de ataque, e não gera outros problemas ao ambiente.
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6

CONCLUSÃO DO TRABALHO

O objetivo definido por este trabalho foi modelar, utilizando RPC, um controle de
segurança preventivo para RDS, baseadas no protocolo Openflow que possa detectar,
corrigir e identificar a origem de ataques MITM baseados no envenenamento da tabela
ARP. No capítulo 3, foram estudados trabalhos que trazem uma proposta de solução
mais recente para ataques MITM em redes tradicionais (KUMAR e TAPASWI, 2012),
e uma comparação das soluções propostas para prevenir MITM em redes tradicionais
(TRIPATHI e MEHTRE, 2014). No trabalho de Cox, Clark e Owen (2016) se utiliza os
novos recursos trazidos pelas RDS para aumentar a segurança do protocolo ARP e
impedir o envenenamento da tabela ARP. Por fim, foi estudado um trabalho que
modela um controle de segurança utilizando RPC (ROJAS, UEDA e CARVALHO,
2014). Foi identificado também o trabalho Sasan e Salehi (2016) cujo título indica que
os autores propõem a utilização dos recursos das RDS para proteger essas redes de
ataques de envenenamento da tabela ARP, mas como não foi possível obter acesso
ao trabalho na integra, não foi possível comparar a solução proposta por eles com os
demais autores. Com base nestes trabalhos, a proposta deste trabalho modela em
RPC um controle preventivo para ataques MITM em RDS, que não possua as
deficiências listadas por Tripathie e Mehtre (2014), e que não colete informações de
endereços IP e MAC de protocolos inseguros como ARP e DHCP.

Diante disso, a proposta deste trabalho está baseada na obtenção de informações, de
mapeamento de endereços IP e MAC, sejam obtidas de uma fonte confiável, como os
sistemas de inventário, que coletam essas informações por meio de conexões seguras
e colhidas diretamente dos ativos de rede. Essas informações confiáveis são enviadas
de forma segura, por uma API REST, para a controladora Openflow. Nesta
controladora, uma aplicação local chamada PrevM, correlaciona os endereços IP e
MAC confiáveis com os dados obtidos, por uma API Java, do módulo de
Gerenciamento de Topologia da controladora Openflow, e por fim cria regras de fluxo
para identificar e corrigir pacotes forjados por um atacante. Essas regras de fluxo são
enviadas de forma preventiva para todos os Openflow switches, que executam a
correção dos pacotes a medida que eles trafegam pela rede, sem a necessidade de
serem enviados para a controladora para análise e tratamento.
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Desta forma, a proposta também contemplou a elaboração de uma RPC, que
representa uma RDS composta por um Openflow switch, uma máquina cliente, uma
máquina servidora e uma máquina atacante, e que modela o funcionamento normal
de uma RDS baseada no protocolo Openflow, do ataque MITM em RDS, e da regra
de fluxo proposta para identificar e corrigir preventivamente o ataque MITM. A RPC
gerada é criada na ferramenta CPN Tools, que é utilizada para executar a análise do
espaço de estados da RPC, e que será utilizada para localizar a existência de estados
da RPC que comprovem que o controle proposto é eficaz para identificar e corrigir
ataques MITM em RDS.

Na validação da proposta, foram realizadas seis análises do espaço de estados para
otimizar a quantidade de estados, transições e tempo de análise do espaço de
estados, que permitiram que a busca por estados específicos fosse realizada em
todos os estados possíveis da RPC. As três primeiras análises não conseguiram
calcular todos os estados possíveis da RPC, mesmo com o aumento significativo no
tempo máximo de processamento da ferramenta CPN Tools, dos 1.200 segundos
iniciais, para 12.000 segundos e por fim 120.000 segundos. Diante deste resultado,
ficou claro que o simples aumento de tempo máximo de processamento da análise do
espaço de estados não garantiria que a ferramenta conseguiria calcular todos os
estados possíveis. As três análises seguintes conseguiram calcular todos os estados
possíveis da RPC. Esse resultado foi obtido com a redução da quantidade de marcas
que representavam os pacotes enviados entre as máquinas cliente e servidora; com
a definição de uma sequência única de envio dos pacotes entre as máquinas da RDS;
e com um tratamento mais eficiente dos pacotes de confirmação de recebimento
(ACK), respectivamente. Essas alterações geraram uma RPC otimizada e
promoveram uma redução de 713.523 (87,81%) estados possíveis, de 1.932.659
(86,51%) transições existentes na RPC, e o tempo de análise do espaço de estados
foi reduzido em 119.749 segundos (aproximadamente uma redução de 33 horas ou
99,79% do tempo), se comparado os resultados da sexta e da terceira análises do
espaço de estados executadas.
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Com a RPC otimizada, este trabalho criou quatro cenários. O primeiro cenário busca
validar se a RPC representa corretamente o funcionamento normal de uma RDS, e
que neste cenário a máquina atacante não consegue interceptar os pacotes trocados
entre a máquina cliente e servidora. O segundo cenário, busca validar se um ataque
MITM poderia ter sucesso em um RDS, com a máquina atacante conseguindo
interceptar os pacotes enviados entre as máquinas clientes e atacantes, sem que elas
consigam identificar a interceptação. O terceiro cenário buscar mensurar o impacto do
controle sobre o funcionamento normal de uma RDS. O quarto cenário busca validar
se o controle proposto por este trabalho, que é implementado por uma regra de fluxo,
é eficaz em corrigir os pacotes afetados pelo ataque MITM. Após a construção destes
quatro cenários, o trabalho cria os códigos PrivateCom e InterceptedCom, em
linguagem ML, que fazem uma varredura no grafo gerado pela análise do espaço de
estados, em busca de estados que evidenciem o envio de pacotes entre cliente e
servidor de forma privada, sem a interceptação pelo atacante; e de forma interceptada,
com a interceptação pelo atacante, respectivamente.

A execução dos códigos PrivateCom e InterceptedCom identificou a existência de 216
estados do primeiro cenário no qual a comunicação ocorre de forma privada, e
nenhum estado do primeiro cenário no qual a comunicação pudesse ser interceptada,
comprovando que a RPC estava corretamente modelada para representar uma RDS
com funcionamento normal. No segundo cenário, não foi encontrado nenhum estado
no qual a comunicação ocorresse de forma privada, e 216 estados no qual a
comunicação pudesse ser interceptada, comprovando que um ataque MITM pode ser
executado com sucesso em RDS. No terceiro e quarto cenários, os códigos resultaram
a mesma quantidade de estados obtidos no primeiro cenário, comprovando que o
controle proposto não altera o funcionamento normal da RDS e é eficaz para prevenir
ataques MITM em RDS, utilizando envenenamento da tabela ARP. Além disso, a
comparação da análise do espaço de estados dos quatro cenários permitiu evidenciar
que o controle proposto representa uma redução de 43.208 estados (96,22%) no
impacto causado pelo ataque MITM a uma RDS, indicando que o controle proposto
pode ser considerado eficiente. Outro ponto que pôde ser observado foi a redução de
11.172 estados entre o quarto e o segundo cenários, onde a RDS está sob ataque
mas somente o último cenário possui o controle proposto ativo, evidenciando que os
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estados onde a máquina atacante obtinha acesso indevido aos pacotes foram
eliminados. Um terceiro resultado foi a obtenção da mesma quantidade de estados
(216) pelos códigos PrivateCom e InterceptedCom em cada um dos cenários,
evidenciando que a única diferença entre os quatro cenários é o fato de que o atacante
consegue obter uma cópia dos pacotes enviados no segundo cenário.

Por fim, a análise dos cinco fatores propostos por Tripathi e Mehtre (2014) permitiu
concluir que o controle proposto é resistente a inundação de pacotes ARP forjados,
resistente à exaustão de endereços IP, compatível com os equipamentos existentes,
compatível com múltiplos IPs, e não cria pontos únicos de falha. Todos esses
resultados demonstram que a solução, que foi modelada em RPC por este trabalho,
é eficaz em detectar, corrigir e identificar a origem de ataques MITM, baseados no
envenenamento da tabela ARP, conforme definido no objetivo deste trabalho.

6.1

Principais Contribuições e Diferenciais do Trabalho

Como principais contribuições, o presente trabalho oferece:
a) A criação de uma RPC que modela de forma básica o funcionamento de uma
RDS baseada no protocolo Openflow;
b) A modelagem em RPC do funcionamento de um ataque MITM em RDS,
baseado em envenenamento das tabelas ARP;
c) A modelagem em RPC, de um controle para identificar, corrigir e prevenir
ataques MITM em RDS baseadas no protocolo Openflow;
d) Um controle para ataques MITM que não necessitam de alterações no
protocolo ARP;
e) Um controle compatível com uma grande quantidade de equipamentos, já que
não necessitam de alterações nas máquinas que são vítimas do ataque;
f) Um controle que não necessidade da inclusão de novos componentes de
hardware na rede, já que o controle proposto é implementado na controladora
RDS e nos Openflow switches;
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g) O controle proposto permite a utilização de técnicas de virtualização de
endereços IP, onde um endereço MAC pode possuir mais de um endereço IP,
já que o controle proposto se baseia no endereço IP unicamente;
h) Não cria pontos únicos de falha na rede, já que o controle proposto está
distribuído em todos os Openflow switches da RDS;
i) Um controle para ataques MITM que não necessita utilizar criptografia no
protocolo ARP;
j) A identificação de fatores que permitem a otimização de RPC para diminuir o
tempo necessário para a execução de análises do espaço de estados.

6.2

Limitações ou Desvantagens do Trabalho

As limitações a seguir foram observadas durante a execução do trabalho e devem ser
consideradas:
a) O controle proposto não se aplica a ataques MITM que não se baseiam em
envenenamento da tabela ARP, como a utilização de envenenamento de
servidores ou cache DNS, ou redirecionamento de tráfego causado por
vulnerabilidades do switch, por exemplo;
b) O controle proposto não impede que a tabela ARP das máquinas da rede seja
envenenada, mas identifica e corrige os pacotes gerados com dados forjados;
c) A modelagem RPC apresentada não modela o processo de envenenamento
da tabela ARP, e nos cenários em que o ataque está em andamento o estado
inicial do modelo é modificado para representar máquinas que já estão com
suas respectivas tabelas ARP envenenadas;
d) A modelagem RPC apresentada não modela o processo de comunicação entre
a controladora e os switches Openflow, pois parte da premissa de que essa
comunicação ocorre de forma segura, e não causaria interferência no cenário
de ataque e nem do controle proposto;
e) O trabalho se baseou na arquitetura da controladora Openflow Flooflight. Pode
ser que outras controladoras tenham recursos ou módulos a mais ou a menos,
do que as fornecidas por esta. Isso pode significar uma facilidade ou dificuldade
maior, respectivamente, para criar o controle proposto. É importante ressaltar
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que o protocolo Openflow, especifica somente a estrutura de dados que deve
existir na controladora e no switch, além do protocolo de comunicação entre
esses componentes;
f) O controle proposto se baseia unicamente em RDS baseadas no protocolo
Openflow. Não é possível afirmar que o controle proposto irá funcionar em RDS
que utilizem outros protocolos;
g) O controle proposto parte do princípio que o ambiente possua um sistema de
inventário que colete os endereços MAC e IP de forma segura, e que serão
base para o controle proposto funcionar adequadamente;
h) Este trabalho partiu da premissa de que as API REST e Java da controladora
Openflow enviam e recebem as informações de forma segura. Não foi avaliada
nenhuma questão relacionada a segurança dessas APIs.

6.3

Trabalhos futuros

Os resultados obtidos por este trabalho podem ser complementados em propostas
futuras, incluindo:
a) Analisar se o controle proposto por este trabalho é efetivo para a comunicação
em um ambiente heterogêneo onde uma das máquinas, origem ou destino, está
localizada em uma rede tradicional, e a outra em uma RDS;
b) Verificar a possibilidade de usar o mesmo mecanismo de controle para evitar
que pacotes ARP Reply forjados sejam entregues às máquinas da RDS,
prevenindo que a tabela ARP seja envenenada;
c) Verificar a possibilidade de usar o mesmo mecanismo de controle para evitar
que pacotes, com dados de origem forjados, sejam inseridos na rede como
forma de iniciar outros ataques, diferentes do MITM;
d) Avaliar se é possível utilizar recursos legítimos das RDS para realizar o MITM
por meio de regras de fluxos maliciosas;
e) A modelagem utilizando RPC permitiu a análise da alcançabilidade de
determinados estados na RDS. A utilização de outras técnicas e ferramentas
de modelagem e análise podem trazer novos resultados e novas análises no
controle proposto;
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f) Avaliar se o conceito de RDS e o controle proposto poderiam ser aplicados em
redes sem fio. Este cenário de uso pode ser útil para a prevenção de MITM em
redes de sensores, uma vez que todo o controle estaria concentrado na
infraestrutura de rede, que possuem mais recursos computacionais, sem
onerar os clientes da rede, que neste caso possuem poucos recursos
computacionais;
g) Verificar se o tamanho da tabela, de mapeamento de endereços IP e MAC,
pode influenciar no desempenho da aplicação PrevM, ou no tratamento dos
pacotes de rede processados pelo Openflow Switch.
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APÊNDICE A – Declaração das variáveis utilizadas na modelagem RPC.
Tabela 9 - Descrição das variáveis definidas no CPN Tools.

Variável
pkt_list
n e n2

rn

ip
mac
Smac
Dmac
Nmac
Sip
Dip
data
msg
mDmac
aDmac
mSmac
aSmac
mDip
aDip
mSip
aSip
aPort

Cor (Tipo)

Descrição
É utilizada para criar uma lista de pacotes a serem
DTG_BUFFER
tratados pelo Openflow switch.
São utilizadas para armazenar o número de
INT (Inteiro)
sequência dos pacotes de rede.
É utilizado para armazenar o número da regra de
fluxo, do Openflow switch, que está sendo
INT (Inteiro)
comparada aos pacotes que estão transitando na
rede.
É utilizada para armazenar o endereço IP de uma das
STRING
máquinas do modelo.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de uma
STRING
das máquinas do modelo.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
origem de um determinado pacote.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
destino de um determinado pacote.
É utilizada pela máquina do atacante para armazenar
STRING
o endereço MAC correto das vítimas do ataque.
É utilizada para armazenar o endereço IP de origem
STRING
de um determinado pacote.
É utilizada para armazenar o endereço IP de destino
STRING
de um determinado pacote.
É utilizada para armazenar os dados que estão sendo
STRING
transportados pelo pacote.
É utilizada para armazenar os dados que foram
STRING
recebidos ou serão enviados por cada máquina.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
destino de uma regra de fluxo do Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
destino que será alterado pelo Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
origem de uma regra de fluxo do Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço MAC de
STRING
origem que será alterado pelo Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço IP de destino
STRING
de uma regra de fluxo do Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço IP de destino
STRING
que será alterado pelo Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço IP de origem
STRING
de uma regra de fluxo do Openflow switch.
É utilizada para armazenar o endereço IP de origem
STRING
que será alterado pelo Openflow switch.
É utilizada para armazenar o número da porta do
STRING
Openflow switch por onde um pacote será entregue a
máquina de destino.

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE B – Códigos PrivateCom e InterceptedCom.

Código PrivateCom:
fun PrivateCom k =
((Mark.Attacker'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Client'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Server'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Switch'Warehouse 1 k) == empty) andalso
((Mark.Actions'RULEAction 1 k) == empty) andalso
((Mark.Attacker'Received 1 k) == 1`(102,"IP1","Client to
Attacker")++
1`(202,"IP2","Server to Attacker")) andalso
((Mark.Client'Received 1 k) == 1`(201,"IP2","Server to
Client")++
1`(301,"IP3","Attacker to Client")) andalso
((Mark.Server'Received 1 k) == 1`(101,"IP1","Client to
Server")++
1`(302,"IP3","Attacker to Server")) andalso
((Mark.Attacker'Intercepted 1 k) == empty);
val state_list = PredAllNodes PrivateCom;
val state_list_size = length state_list;
Código InterceptedCom:
fun InterceptedCom k =
((Mark.Attacker'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Client'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Server'MsgBuffer 1 k) == empty) andalso
((Mark.Switch'Warehouse 1 k) == empty) andalso
((Mark.Actions'RULEAction 1 k) == empty) andalso
((Mark.Attacker'Received 1 k) == 1`(102,"IP1","Client to
Attacker")++
1`(202,"IP2","Server to Attacker")) andalso
((Mark.Client'Received 1 k) == 1`(201,"IP2","Server to
Client")++
1`(301,"IP3","Attacker to Client")) andalso
((Mark.Server'Received 1 k) == 1`(101,"IP1","Client to
Server")++
1`(302,"IP3","Attacker to Server")) andalso
((Mark.Attacker'Intercepted 1 k) ==
1`(101,"MAC3","MAC1","IP2","IP1","Client to Server")++
1`(101,"MAC3","MAC2","IP1","IP2","ACK")++
1`(201,"MAC3","MAC1","IP2","IP1","ACK")++
1`(201,"MAC3","MAC2","IP1","IP2","Server to Client"));
val state_list = PredAllNodes InterceptedCom;
val state_list_size = length state_list;

