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RESUMO

OAuth 2.0 fornece um protocolo aberto para a autorização de usuários em toda a
web. Embora o padrão enumere as proteções de segurança obrigatórias para vários
ataques, muitas modalidades desse padrão permitem que essas proteções sejam
implementadas opcionalmente. Desta forma, seu uso não garante segurança por si
só. Na verdade, tudo precisa ser implementado e gerenciado corretamente. Além
disso, algumas das opções de implantação na especificação do OAuth 2.0 podem
levar a configurações incorretas. O FIWARE é uma plataforma aberta para o
desenvolvimento de aplicações de Internet do Futuro, sendo o resultado da entidade
internacional Future Internet Public-Private Partnership. O FIWARE foi projetado
para fornecer um amplo conjunto de APIs para estimular o desenvolvimento de
novos negócios no contexto da União Europeia. Esta plataforma pode ser entendida
como uma estrutura modular para alcançar um amplo espectro de aplicações como
IoT, big data, gerenciamento de dispositivos inteligentes, segurança, dados abertos
e virtualização, entre outros. No quesito segurança, a troca de mensagens é feita
através do protocolo OAuth 2.0. O objetivo da presente dissertação é criar um
sistema que permita a detecção e análise de vulnerabilidades do OAuth 2.0,
executado sobre o HTTP/HTTPS em um ambiente on premise de desenvolvimento
voltado para o gerenciamento de dispositivos IoT e ajudar desenvolvedores a efetuar
implementações corretas garantindo a segurança para esses ambientes. Através do
sistema proposto por essa dissertação foi possível encontrar vulnerabilidades nos
componentes FIWARE em ambientes HTTP/HTTPS. Com essas evidências foi
proposto mitigações com base nas recomendações impostas pela IETF.

Palavras Chave: Internet of Things (IoT); Ambientes Inteligentes; FIWARE; OAuth
2.0; HTTP; HTTPS.

ABSTRACT

A system for detecting OAuth 2.0 vulnerabilities running over HTTP/HTTPS in
smart environments

OAuth 2.0 provides an open protocol for authorizing users across the web. Although
the standard lists the security protections that are mandatory for various attacks,
many modalities of this standard allow these protections to be implemented
optionally. Thus, its use does not guarantee security by itself. In fact, everything
needs to be implemented and managed correctly. In addition, some of the
deployment options in the OAuth 2.0 specification can lead to incorrect settings.
FIWARE is an open platform for the development of Internet applications of the
future, it is the result of the international entity Future Internet Public-Private
Partnership. FIWARE was designed to provide a broad set of APIs to stimulate the
development of new businesses in the context of the European Union. This platform
can be understood as a modular structure to reach a wide spectrum of applications
such as IoT, big data, smart device management, security, open data and
virtualization, among others. Regarding security, the exchange of messages between
its components is done through the OAuth 2.0 protocol. The objective of the present
work is to create a system that allows the detection and analysis of vulnerabilities of
OAuth 2.0, executed on HTTP/HTTPS in an on premise development environment
focused on the management of IoT devices and to help developers to implement
them ensuring security for these environments. Through the system proposed by this
dissertation it was possible to find vulnerabilities in FIWARE components in
HTTP/HTTPS environments. With this evidence, mitigations were proposed based on
the recommendations imposed by the IETF.

Keywords: Internet of Things (IoT); Smart environments; FIWARE; OAuth 2.0; HTTP;
HTTPS.
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1 INTRODUÇÃO

Application Programming Interfaces (API) são interfaces de computação que
definem as interações entre vários intermediários de software. Elas permitem que
um programa ou site da web acesse os dados e serviços fornecidos por outro
programa ou site. APIs facilitam a programação compartilhando código e permitindo
a reutilização de software (WATSON et al., 2013).
Elas definem os tipos de chamadas ou solicitações que podem ser feitas,
como fazê-las, os formatos de dados que devem ser usados, entre outros. Uma API
também pode fornecer mecanismos de extensão para que os usuários possam
estender funcionalidades.
As APIs são a base para a construção de canais de comunicação no domínio
da Internet of Things (IoT), de carros à eletrodomésticos, inúmeros dispositivos se
comunicam por meio de APIs. É possível compartilhar fotos do Instagram no
Facebook, compartilhar uma localização do Foursquare no Twitter, publicar tweets
no mural do Facebook, e também se conectar ao Google Maps por meio de um
aplicativo móvel como o Uber. No setor financeiro, conhecido pela rigidez na
segurança, o Open Banking Project (TESOBE, 2021) fornece APIs de código aberto
que capacitam as instituições financeiras a melhorar a segurança e rapidez em suas
ofertas digitais usando um ecossistema de aplicações e serviços de terceiros. Assim,
pode-se admitir que existem pelo menos dois elementos fundamentais por trás do
sucesso da IoT: (1) suas APIs; e (2) o big data (Siriwardena, 2020).
Em arquiteturas IoT é difícil obter padronização devido aos diversos tipos de
aplicações e dispositivos. Muitas vezes é preciso a presença de um middleware, que
possa ser usado para conectar e gerenciar todos esses componentes heterogêneos
(SETHI; SARANGI, 2017). Neste cenário, uma API tem papel fundamental em
abstrair e fornecer integração entre os componentes.
O FIWARE é uma plataforma aberta para o desenvolvimento de aplicações de
Internet do Futuro, sendo o resultado da entidade internacional Future Internet
Public-Private Partnership (FI-PPP, 2019).
O FIWARE foi projetado para fornecer um amplo conjunto de APIs para
estimular o desenvolvimento de novos negócios no contexto da União Europeia por
meio de FIWARE Labs que formam uma estrutura em nuvem de redes federadas
baseadas em tecnologia OpenStack (CABRINI, 2019).
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Esta plataforma pode ser entendida como uma estrutura modular para
alcançar um amplo espectro de aplicações como IoT, big data, gerenciamento de
dispositivos inteligentes, segurança, dados abertos e virtualização, entre outros.
Possui um catálogo de módulos conhecidos como Generic Enablers (GE), que são
selecionados pelo desenvolvedor com base nas necessidades da aplicação. Além
disso, o FIWARE tem aumentado sua visibilidade como uma plataforma aberta para
manter ambientes inteligentes.
Em relação à segurança, o FIWARE atualmente é composto por três GEs que
têm a função de oferecer os serviços de identificação, autenticação e autorização:
•

Keyrock GE: É um elemento central da arquitetura de segurança que
possui a função de Identity Management (IDM);

•

PEP Proxy Wilma GE: É o front-end responsável por interceptar
mensagens, analisando tokens de identidade para proteção de
recursos de back-end;

•

AuthZForce GE: autoriza o acesso a GEs com base nas funções e
políticas definidas no PolicyDecision Point (PDP) e no Policy
Management Point (PAP).

A troca de mensagens entre esses GE é baseada no framework OAuth 2.0,
criado pela Internet Engineering Task Force (IETF), e no protocolo eXtensible
Access Markup Language (XACML) versão 3, proposto pelo Advancing Open
Standards for the Information Society (OASIS).
O OAuth 2.0 é um protocolo de delegação, um meio que garante que alguém
que controla um recurso, permita que um aplicativo de software acesse esse recurso
em seu nome (HARDT, 2012). O aplicativo solicita a autorização do proprietário do
recurso e recebe tokens que podem ser usados para acessar os recursos.
Tudo isso acontece sem que a aplicação precise representar o usuário que
controla o recurso, uma vez que o token representa explicitamente um direito de
acesso delegado (RICHER; SANSO, 2017). É um padrão amplamente adotado pelas
empresas nos mais diversos segmentos. Sua estrutura permite que as empresas
construam soluções em sua base.
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1.1 Motivação

Apesar do OAuth 2.0 ser um framework focado em segurança, seu uso não
garante segurança por si só. Na verdade, tudo precisa ser implantado e gerenciado
corretamente. Além disso, algumas das opções de implantação na especificação do
OAuth 2.0 podem levar a configurações incorretas.
OAuth 2.0 é usado por muitas aplicações voltadas para Financial
Technologies (FinTech) para fins de autorização. Alguns dos desenvolvimentos não
implementam as especificações OAuth 2.0 corretamente. Isso cria vulnerabilidades
críticas nas aplicações, que por sua vez, geram um impacto negativo para as
empresas (GOÇER; BAHTIYAR, 2019).
Embora o padrão OAuth 2.0 enumere proteções de segurança obrigatórias
para uma variedade de ataques, muitas modalidades deste padrão permitem que
essas proteções sejam opcionalmente implementadas (SHERNAN, et al., 2013).
Em uma análise de segurança formal do OAuth 2.0 o trabalho de Felt et al.
(2016) revela algumas vulnerabilidades. Em uma delas, conhecida como ataque AS
Mix-Up, por exemplo, o Identity Provider (IdP), um dos componentes do protocolo
OAuth 2.0, pode encaminhar as credenciais do usuário para um atacante, ao invés
do Resource Server (RS), quebrando propriedades importantes como autorização e
autenticação. Esta vulnerabilidade pode ser aplicada em ambientes HTTP e HTTPS.
No mesmo trabalho, Felt et al. (2016) revelam outra vulnerabilidade conhecida como
ataque 307 Redirect. Nesse ataque o invasor (executando um cliente) descobre as
credenciais do usuário quando o usuário efetua login em um IdP que usa o código
de status de redirecionamento HTTP incorreto. Um outro exemplo são as
vulnerabilidades Cross-Site Request Forgery (CSRF). O padrão OAuth 2.0 é enfático
sobre o perigo que essas vulnerabilidades representam e observa que tanto o cliente
quanto o servidor devem implementar proteção contra o CSRF (HARDT, 2012).
Infelizmente, esses avisos específicos não são atendidos por muitas implantações
deste

protocolo,

deixando

como

sugestão

para

o

desenvolvedor

esta

implementação.
A escolha para análise destas categorias de vulnerabilidades (CSRF, AS MixUp e 307 Redirect) foi devido aos trabalhos estudados não analisá-las de forma
prática, com exceção a CSRF presente no trabalho de Shernan et al. (2013). Outro
motivo

foi

devido

todas

essas

vulnerabilidades

estarem

presentes

nas
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implementações de ambientes inteligentes. O FIWARE fornece mecanismos de
autenticação e autorização, utilizando OAuth 2.0, para reforçar o controle de acesso
aos dados. Os trabalhos pesquisados (SALHOFER, 2018), (PONOMAREV;
NISSENBAUM, 2018), (ALONSO, et al., 2019) e (LOURDES, et al., 2019) em sua
maior parte, destacam a importância de utilizar os GE do FIWARE relacionados à
segurança, mas não exploram as vulnerabilidades provindas da má implementação
do OAuth 2.0.
Por exemplo, Salhofer (2018) em seu trabalho, tem o objetivo de descobrir
como os serviços fornecidos pelo FIWARE facilitam o desenvolvimento de
aplicações inteligentes com foco em segurança. Apesar de utilizar os mecanismos
de segurança do FIWARE, o autor não explora as vulnerabilidades OAuth 2.0.
Uma outra motivação é que o FIWARE tem sido amplamente utilizado na
Europa em diversos casos de sucesso, proporcionando uma gama de aplicações de
cidades inteligentes desenvolvidas utilizando a plataforma. Também fornece um
conjunto

de

APIs,

com

implementações

de

referência,

que

facilitam

o

desenvolvimento de aplicações para ambientes inteligentes.

1.2 Objetivo

Criar um sistema que permita a detecção e análise de três categorias de
vulnerabilidades nas soluções que usam OAuth 2.0 (CSRF, AS Mix-Up e 307
Redirect), executado sobre o HTTP/HTTPS em um ambiente on premise de
desenvolvimento voltado para o gerenciamento de dispositivos IoT.
Como objetivo secundário pretende-se criar um sistema que possa alertar
sobre as vulnerabilidades encontradas.

1.3 Contribuições

Como

contribuição

desenvolvedores

no

geral,

espera-se

entendimento

das

que

essa

vulnerabilidades

funcionamento do OAuth 2.0. Mais especificamente:

dissertação

auxilie

encontradas

no
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•

Alertar e ajudar os desenvolvedores na garantia de segurança de
ambientes inteligentes que utilizam o OAuth 2.0, mais especificamente
sobre as três categorias de vulnerabilidades listadas na proposta
(CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect);

•

Servir de base para outros ambientes que utilizam OAuth 2.0
HTTP/HTTPS e precisam de segurança, mostrando que mesmo em
ambientes HTTPS é possível realizar a categoria de vulnerabilidade AS
Mix-Up;

•

Ser o ponto inicial para pesquisas de segurança envolvendo outros
protocolos específicos usados em ambientes IoT/sensores, como o
COAP;

•

Contribuir para que os GE do FIWARE, relacionados à segurança,
sejam implantados seguindo as especificações do OAuth 2.0.

1.4 Metodologia

Conforme descrito na Subseção Objetivo, essa dissertação busca a detecção
e análise de vulnerabilidades do OAuth 2.0, executado sobre o HTTP/HTTPS em um
ambiente voltado para o gerenciamento de dispositivos IoT.
Realizou-se um experimento composto por componentes do FIWARE com
mecanismos de autenticação e autorização, utilizando OAuth 2.0, para reforçar o
controle de acesso aos dados.
Esta arquitetura é composta por GE FIWARE formando um ambiente IoT,
utilizando dados próprios, gerados a partir da comunicação entre os componentes
envolvidos. Durante a troca de dados,

um sistema responsável por detectar e

analisar as vulnerabilidade deve ser implementado. Por fim, foi implantada as
soluções para as vulnerabilidades e validado o ambiente com as soluções.

1.5 Organização da Dissertação

Esta dissertação está dividida em 6 Seções, incluindo a introdução como
Seção 1.
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A Seção 2, apresenta o referencial teórico utilizado como base nessa
pesquisa: os principais fundamentos e conceitos sobre autenticação e autorização
do protocolo OAuth 2.0, a plataforma FIWARE e seus principais GEs e as categorias
de vulnerabilidades (CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect) encontradas no protocolo
OAuth 2.0.
A Seção 3, apresenta uma comparação com principais artigos que
fundamentam esta dissertação, tais como, Felt et al. (2016), Goçer e Bahtiyar
(2019), Shernan et al. (2013), Li et al. (2018), Ronghai et al. (2016), Salhofer (2018)
e Alonso et al. (2019). Estes artigos demonstram a importância da pesquisa e
discutem a abordagem dos pesquisadores sobre o tema por meio da exploração das
vulnerabilidades do OAuth 2.0 encontradas nas implementações do mundo real ou
em ambientes simulados.
A Seção 4 apresenta a arquitetura conceitual do sistema proposto, uma
implementação de um sistema para detecção e análise de vulnerabilidades do
OAuth 2.0, executado sobre o protocolo HTTP/HTTPS em um ambiente on premise
de desenvolvimento voltado para o gerenciamento de um ambiente inteligente.
A Seção 5 mostra os resultados e validações da proposta obtidos através da
experimentação prática da Seção 4. A Seção 6, apresenta as conclusões, limitações
e contribuições obtidas através dos resultados e validações e, também, abre
propostas para novos trabalhos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são apresentados os principais conceitos para fundamentar e
conceituar esta dissertação. A Subseção 2.1 apresenta conceitos sobre controle de
segurança. A Subseção 2.2 mostra uma abordagem sobre conceitos fundamentais
sobre OAuth 2.0. A Subseção 2.3 apresenta a plataforma FIWARE e seus
componentes. Por fim, na Subseção 2.4 mostra as vulnerabilidades encontradas no
OAuth 2.0 quando não é implantado corretamente.

2.1 Controle de Segurança

Confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID) são amplamente
conhecidos como a tríade da segurança da informação, e também são fatores-chave
usados na segurança dos sistemas de informação. Para alcançar a CID,
autenticação, autorização, não-repúdio e auditoria são quatro controles importantes
que desempenham um papel vital.
Conforme a Figura 1, a autenticação é usada para validar a identidade de
alguém, enquanto a autorização é uma forma de fornecer permissão a alguém para
acessar um recurso específico. Nas subseções a seguir, veremos autenticação e
autorização.
Figura 1 – Autenticação versus Autorização

Fonte: Próprio autor
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2.1.1 Autenticação

Autenticação é o processo de identificação de um usuário, um sistema ou
algo de uma maneira única para provar que é quem afirma ser (RICHER, 2021). A
autenticação pode ser direta ou intermediária, com base em como se traz as
afirmações de autenticação. Se o login for feito diretamente em um sistema, apenas
fornecendo o nome de usuário e senha, a autenticação está sendo feita de forma
direta. Em outras palavras, na autenticação direta, a entidade que deseja se
autenticar apresenta as afirmações de autenticação ao serviço que deseja acessar.
Na autenticação intermediária, há um terceiro envolvido. Este terceiro é
comumente conhecido como Identity Provider (IdP). Quando é feito login em uma
conta do Spotify através do Facebook, ele se enquadra na autenticação
intermediária e o Facebook faz o papel do IdP. Com a autenticação intermediária, o
provedor de serviços (ou o site que o usuário deseja fazer login ou a API que deseja
acessar) não confia nele diretamente, e sim, no IdP.
A autenticação, também pode ser feita em um único fator ou em vários fatores
(também conhecida como autenticação multifator). (Something you know, something
you are, e something you have) são três fatores de autenticação bem conhecidos.
Para autenticação multifator, um sistema deve usar uma combinação de pelo
menos dois fatores. Combinar duas técnicas que se enquadram na mesma categoria
não é considerada autenticação multifator. Por exemplo, inserir um nome de usuário
e uma senha e, em seguida, um número PIN não é considerada autenticação
multifator, porque ambos se enquadram na categoria something you know
(SIRIWARDENA, 2019).

2.1.2 Autorização

Autorização é o processo de validação de quais ações um usuário, um
sistema ou algo autenticado, pode realizar dentro de um limite de sistema bem
definido. A autorização ocorre com o pressuposto de que o usuário já está
autenticado. Discretionary Access Control (DAC) e Mandatory Access Control (MAC)
são

dois

modelos

utilizados

(SIRIWARDENA, 2019).

para

controlar

o

acesso

em

um

sistema
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Com o DAC, o usuário que possui os dados pode transferir direitos para outro
usuário. A maioria dos sistemas operacionais oferece suporte a DAC, incluindo Unix,
Linux e Windows. Ao criar um arquivo no Linux, você pode decidir quem deve ser
capaz de ler, gravar ou executar este arquivo. Nada o impede de compartilhar com
qualquer usuário ou grupo de usuários, e não existe um controle centralizado.
Com o MAC, apenas usuários designados têm permissão para conceder
direitos. Depois que os direitos são concedidos, os usuários não podem transferi-los.
A diferença entre DAC e MAC está em quem detém o direito de delegar. Em ambos
os casos, é preciso ter uma maneira de representar as regras de controle de acesso
ou a matriz de acesso.
Authorization Tables, Access Control Lists e Capabilities são três formas de
representar as regras de controle de acesso. Porém, essas representações possuem
uma granularidade muito alta. Uma alternativa é usar o controle de acesso baseado
em políticas. Com este controle de acesso, é possível ter políticas de autorização
com menor granularidade. Além disso, os recursos e as listas de controle de acesso
podem ser derivados dinamicamente de políticas. O XACML é um dos padrões para
controle de acesso baseado em políticas (OASIS, 2013).

2.2 OAuth 2.0

O OAuth 2.0 é um protocolo que nasceu para resolver o problema do usuário
ter que repassar suas credenciais para outra aplicação, ou seja, nasceu para facilitar
o desenvolvimento de aplicações que acessam dados em outras aplicações, em
benefício de um usuário em comum utilizando delegação de acesso. O protocolo
OAuth 2.0 padroniza a forma de se obter um token de acesso de forma transparente
para o usuário, sem que este precise gerenciar os tokens de acesso (HARDT, 2012).
Ele foi inicialmente planejado para autorização, ou seja, os usuários autorizam
Relying Parties (RP), conhecido como client, a acessar os dados do usuário no
Resource Server (RS) através de um Authorization Server (AS). Por exemplo, um
usuário pode usar OAuth 2.0 para autorizar serviços, como Spotify, acessar parte de
seus dados no Facebook. Nesse caso, o Spotify é o RP e o Facebook o AS. Nos
modos mais comuns, o OAuth 2.0 funciona da seguinte forma: se um usuário deseja
autorizar um RP a acessar alguns dos dados do usuário em um AS, o RP

24

redireciona o usuário (ou seja, o navegador do usuário) para o AS, onde o usuário
autentica e concorda em conceder ao RP acesso a alguns de seus dados de usuário
no AS. Então, junto com algum token (um código de autorização ou um token de
acesso) emitido pelo AS, o usuário é redirecionado de volta ao RP. O RP pode então
usar o token como uma credencial no AS para acessar os dados do usuário no RS.
O OAuth 2.0 também é muito usado para autenticação, embora não tenha
sido projetado para isso. Um usuário pode, por exemplo, usar sua conta do
Facebook, sendo o Facebook (o AS), para fazer login na rede social Pinterest (o
RP). Normalmente, para efetuar login, o usuário autoriza o RP a acessar um
identificador de usuário exclusivo no AS. O RP então recupera esse identificador e
considera o usuário como conectado.
Antes que um RP possa interagir com um AS, o mesmo precisa ser registrado
no AS. Os detalhes do processo de registro estão fora do escopo do protocolo
OAuth 2.0. Na prática, esse processo geralmente é uma tarefa manual. Durante o
processo de registro, o AS atribui credenciais ao RP: um ID (identificador) de cliente
OAuth 2.0 público e (opcionalmente) um segredo de cliente. O RP pode usar
posteriormente o segredo do cliente (caso emitido) para autenticar no AS. Além
disso, um RP registra um ou mais Uniform Resource Identifier (URI) de endpoint de
redirecionamento (localizados no RP) em um AS. Em alguns modos OAuth 2.0, o AS
redireciona o navegador do usuário para uma dessas URIs. Dependendo da
implementação do AS, um RP também pode registrar um padrão como uma URI de
redirecionamento e, em seguida, especificar o URI de redirecionamento exato
durante a execução do OAuth 2.0.

2.2.1 OAuth 2.0 Atores

Conforme detalhado na Figura 2, existem quatro atores principais em um
sistema OAuth 2.0: clientes, proprietários de recursos, servidores de autorização e
servidores de recursos.
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Figura 2 – Exemplo do Fluxo OAuth 2.0

Fonte: Próprio autor

Cada um desses atores é responsável por diferentes partes do protocolo
OAuth 2.0 e todos trabalham juntos para fazer o protocolo OAuth 2.0 funcionar. Um
cliente OAuth 2.0 é uma parte do software que tenta acessar o servidor de recurso
em nome do proprietário do recurso e usa o protocolo OAuth 2.0 para obter esse
acesso. No design do protocolo OAuth 2.0, o cliente geralmente é o componente
mais leve, e suas responsabilidades estão amplamente centradas na obtenção de
tokens do servidor de autorização e no uso de tokens no servidor de recursos. O
cliente não precisa entender o token ou inspecionar seu conteúdo. Em vez disso, o
cliente usa o token como uma string opaca. Um cliente OAuth 2.0 pode ser uma
aplicação da web, uma aplicação nativa ou um aplicativo JavaScript no navegador.
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Um Servidor de Recursos (RS) OAuth 2.0 está disponível por meio de um
servidor HTTP e requer um token para ser acessado. O recurso protegido precisa
validar os tokens apresentados e determinar como atender às solicitações. Em uma
arquitetura OAuth 2.0, é o Servidor de Recursos que analisa a veracidade do token.
O Proprietário de Recursos é a entidade que tem autoridade para delegar
acesso ao cliente. Ao contrário de outras partes do sistema OAuth 2.0, o proprietário
do recurso não é um software. Na maioria dos casos, ele é a pessoa que usa o
software cliente para acessar algo que ele controla. O proprietário do recurso
interage com o Servidor de Autorização usando um navegador da web (conhecido
como agente do usuário).
O Servidor de Autorização (AS) OAuth 2.0 fornece API HTTP e atua como o
componente central do sistema. Ele autentica o proprietário do recurso e o cliente,
fornece mecanismos para permitir que os proprietários do recurso autorizem clientes
e emite tokens para o cliente. Alguns Servidores de Autorização também fornecem
recursos adicionais, como introspecção de tokens e lembrança de decisões de
autorização.

2.2.2 OAuth 2.0 Componentes

Além dos atores, o ecossistema OAuth 2.0 depende de vários outros
mecanismos, podendo ser conceituais ou físicos (RICHER; SANSO, 2017). Esses
mecanismos são componentes responsáveis por conectar os atores:
•

Token de acesso: também conhecido apenas como token, é um
artefato emitido pelo servidor de autorização para um cliente que indica
os direitos que o cliente delegou. O cliente não sabe, ou não se importa
com o que está dentro do token;

•

Escopo: Um escopo OAuth 2.0 é uma representação de um conjunto
de direitos em um recurso protegido. Eles são representados por
strings e podem ser combinados em um conjunto usando uma lista
separada por espaço;
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•

Refresh Token: semelhante em conceito ao token de acesso, em que é
emitido para o cliente pelo servidor de autorização e o cliente não sabe
o que está dentro do token. A diferença é que o token nunca é enviado
ao servidor de recurso. Em vez disso, o cliente usa o refresh token para
solicitar novos tokens de acesso sem envolver o proprietário do
recurso;

•

Authorization grants: é o meio pelo qual um cliente recebe acesso a um
servidor de recurso usando o protocolo OAuth 2.0 e, se for bemsucedido, obtém um token pelo cliente. Este código de autorização
representa a decisão de autorização de um usuário e não a concessão
de autorização.

2.2.3 OAuth 2.0 Grant Types

Com base em sua documentação Hardt (2012), OAuth 2.0 especifica vários
tipos de grant types para diferentes casos de uso, bem como uma estrutura para a
criação de novos tipos de concessão. Os grant types mais comuns são:
•

Authorization code grant: detalhado na Figura 3, quando o usuário
autoriza um cliente a acessar seus dados em um Servidor de Recurso,
o cliente primeiro redireciona o navegador do usuário para o AS. O
usuário se autentica no AS, fornecendo seus dados de login e, então, é
redirecionado de volta para o cliente junto com um código de
autorização gerado pelo AS. Após obter este código, o cliente acessa o
endpoint do AS responsável por gerar o token e recebe um token de
acesso, que é usado como uma credencial para acessar os dados do
usuário no RS;

•

Implicit grant: é uma versão simplificada do authorization code. Ao
invés de fornecer um código de autorização a o cliente, o AS entrega
diretamente um token de acesso ao cliente (por meio do navegador do
usuário);
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Figura 3 – OAuth 2.0 Authorization Code Grant

Fonte: Próprio autor

•

Resource owner password credentials grant: o usuário fornece suas
credenciais diretamente a um cliente. O cliente pode então se
autenticar no AS em nome do usuário e recuperar um token de acesso.
Este grant é destinado a clientes altamente confiáveis, como o sistema
operacional do dispositivo do usuário ou aplicações altamente
privilegiadas;

•

Client credentials grant: diferente dos outros grant types, este funciona
sem a interação do usuário. Ele é iniciado por um cliente a fim de
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buscar um token de acesso para acessar os próprios recursos do
cliente em um RS ou para acessar recursos em um RS para o qual o
cliente está autorizado por outros meios.

2.2.4 OAuth 2.0 Autorização versus Autenticação

Conforme visto na Subseção 2.1, autenticação significa identificar que um
usuário é mesmo quem diz ser, utilizando para isso meios que comprovem sua
identidade (geralmente um login e senha). Autorização, por sua vez, significa
identificar se um determinado usuário possui permissão ou não para acessar algo ou
para modificar algum conteúdo.
Por ser usado dentro de protocolos de autenticação, muitos desenvolvedores
acreditam que podem usar o protocolo OAuth 2.0 para autenticar aplicações clientes.
Em sua documentação Hardt (2012), o OAuth 2.0 não diz nada sobre o cliente e
nem sobre o usuário que autorizou o uso do token de acesso. Uma vez que o token
de acesso seja gerado, o usuário não precisa estar autenticado na aplicação
servidora para que o cliente possa acessar o servidor de recursos. Se um token de
acesso não permite identificar se quem está usando é realmente o cliente correto,
essa solução definitivamente não pode ser considerada como autenticação
(RICHER, 2021).

2.3 FIWARE

O FIWARE é uma plataforma que compõe uma estrutura de componentes de
código aberto que podem ser montados juntos ou com outros componentes de
plataforma de terceiros, para acelerar o desenvolvimento de soluções inteligentes
(FIWARE, 2021a).
Esta plataforma pode ser entendida como uma estrutura modular para
alcançar um amplo espectro de aplicações como IoT, big data, gerenciamento de
dispositivos inteligentes, segurança, dados abertos e virtualização, entre outros.
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2.3.1 FIWARE Plataforma

O FIWARE foi projetado para fornecer um amplo conjunto de APIs para
fomentar o desenvolvimento de novos negócios no contexto da União Europeia por
meio dos FIWARE Labs1, que formam uma rede federada de estruturas de nuvem
baseadas em tecnologia OpenStack2. Desta forma, o ecossistema FIWARE fornece
suporte a Federated Identity Management (FIWARE, 2021b), que tem a capacidade
de gerenciamento de identidades que permitem que os usuários de uma
organização possam acessar os serviços de outros, sem a necessidade de se
registrar na base de usuários do domínio que provê o serviço. Uma federação é uma
parceria confiável entre diferentes domínios em uma relação Producer/Consumer,
onde todos os usuários de um domínio tem acesso a todos os serviços oferecidos
por outros domínios (UFRN, 2016). Conforme a Figura 4, a plataforma FIWARE
possui um catálogo de módulos conhecidos como Generic Enablers (GE).

Figura 4 – FIWARE Catálogo

Fonte: Adaptado de https://fiware-academy.readthedocs.io/en/latest/ acessado em
03/03/2021

1
2

FIWARE Lab: https://www.fiware.org/developers/fiware-lab/
Plataforma open source que usa recursos virtuais agrupados para criar e gerenciar nuvens públicas e privadas.
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Existem quatro elementos principais que contemplam o ecossistema
FIWARE:
•

Gerenciamento de contexto central: permite modelar, gerenciar e
reunir

informações

de

contexto

em

grande

escala.

Alguns

componentes utilizados para auxiliar este gerenciamento são:
o Orion Context Broker3 (GE): fornece uma API FIWARE NGSI v2,
que é uma API Restful simples, mas poderosa, que permite
realizar atualizações, consultas ou inscrever-se para alterações
nas informações de contexto. Este é o componente central e
obrigatório de qualquer plataforma ou solução "Powered by
FIWARE";
o Cygnus4 (GE): é um meio de gerenciar o histórico de contexto
que é criado como um fluxo de dados e pode ser injetado em
vários coletores de dados, incluindo muitos bancos de dados
populares como PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou como
plataformas de Big Data como Hadoop, Storm ou Spark.
•

Interface para IoT, robôs e sistemas terceiros: define interfaces para
capturar atualizações sobre informações de contexto e traduzir as
atuações necessárias. Existe uma gama de IoT Agent5 (GE), para
facilitar a interface com dispositivos que usam os protocolos IoT mais
amplamente usados (LWM2M sobre CoaP, JSON ou UltraLight sobre
HTTP/MQTT, OPC-UA, Sigfox ou LoRaWAN);

•

Processamento, análise e visualização: traz suporte ao controle de
uso e dá oportunidade de publicar e monetizar parte dos dados de
contexto gerenciados. Um exemplo de componente utilizado é o
Wirecloud6 (GE) que traz uma plataforma poderosa de web mashup7,

3

Orion Context Broker: https://github.com/telefonicaid/fiware-orion/
Cygnus: https://github.com/telefonicaid/fiware-cygnus
5
IoT Agent: https://github.com/FIWARE/catalogue/blob/master/iot-agents/README.md
4

6

WireCloud: https://github.com/Wirecloud/
Aplicações Web que integram dados heterogêneos, lógica de aplicativo e widgets originados da Web para criar
novas aplicações compostas que agregam valor.
7
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facilitando o desenvolvimento de painéis operacionais altamente
personalizáveis pelos usuários finais;
•

Gerenciamento de dados/API, publicação e monetização: auxiliam
os usuários finais na tomada de decisões inteligentes. Neste contém
elementos para implementar acesso seguro na arquitetura de qualquer
solução FIWARE. Alguns componentes são:
o Keyrock Identity Management (GE): fornece suporte para
autenticação e autorização segura baseada em OAuth 2.0;
o Wilma PEP Proxy (GE): oferece suporte para funções de proxy
em esquemas de autenticação baseados em OAuth 2.0. Ele
também implementa funções PEP em um esquema de controle
de acesso baseado em XACML.

2.3.2 FIWARE Componentes

Conforme a Subsubseção 2.3.1, vários componentes fazem parte de cada
elemento para contemplar o ecossistema FIWARE. A Figura 5 mostra a interação
entre alguns componentes de uma arquitetura FIWARE com base nos componentes
utilizados pela arquitetura proposta por esta dissertação.
O componente (1) é um Identity Manager (IdM). Este é o componente central
da arquitetura de segurança FIWARE. Sua implementação de referência é chamada
Keyrock (GE) (FIWARE, 2021c). O uso do Keyrock, em conjunto com outros
componentes de segurança, como Policy Enforcement Point (PEP) e Policy Decision
Point (PDP), permite adicionar em seus serviços e aplicativos, autenticação e
autorização baseada em OAuth 2.0.
Keyrock é essencialmente um AS OAuth 2.0 e, desta maneira, suporta
autorização e autenticação para toda a plataforma e também para aplicações
clientes na infraestrutura FIWARE. Ele contém todas as informações do usuário e é
um serviço de login único para todos os componentes e aplicações. Por este motivo,
as aplicações não precisam manter as informações do usuário (especialmente
credenciais privadas) e uma conta pode ser usada para todos as aplicações que
usam a plataforma.
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Figura 5 – Componentes da Arquitetura FIWARE

Fonte: Adaptado de https://github.com/FIWARE/tutorials.PEP-Proxy/tree/NGSI-v2 acessado
em 03/05/2021

O componente (2) é um Policy Enforcement Point (PEP). Wilma (GE)
(FIWARE, 2021d) é a implementação de referência do PEP. Este componente é
projetado para funcionar com o Keyrock. Sempre que um usuário tenta obter acesso
ao recurso, por trás do proxy PEP, o PEP Wilma descreve os atributos do usuário
para o PDP Keyrock solicitar uma decisão de segurança e aplicar uma decisão
(permitir ou negar).
Na verdade, as informações confidenciais são armazenadas no Context
Broker e, também em aplicações cliente e em vários outros serviços. Wilma é,
portanto, implementado como um servidor proxy simples (também chamado de
proxy PEP) que adiciona segurança ao agir de forma transparente em nome do
serviço real que precisa ser protegido. Assim, em vez de permitir acesso direto a um
serviço sensível, os clientes interagem com o proxy.
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Também é possível configurar URLs públicas nas quais o proxy não realiza
nenhuma verificação de segurança. Caso contrário, o proxy verifica a autenticação
com o IdM e encaminha o pedido para o RS caso as restrições de segurança sejam
atendidas. O proxy PEP precisa saber sobre os endereços e portas do serviço que
está protegendo e dos outros componentes de segurança. Além disso, quando
registrado uma nova aplicação com o IdM, também é necessário a geração de um
par de credenciais para o proxy PEP se autenticar no IdM.
Portanto, se a solicitação é autenticada, a aplicação protegida tem acesso aos
dados e as funções do usuário que são fornecidas como uma lista de nomes de
funções. Neste cenário, conhecido por (segurança de nível 1 no FIWARE), apenas a
autenticação é verificada. Para implantar autorização, existem duas opções
possíveis:
•

Segurança da camada de aplicação;

•

Segurança da camada de plataforma (Nível 2 ou Nível 3 de
segurança).

Na segurança da camada de aplicação, as decisões de autorização são feitas
como parte da lógica da aplicação. Como a aplicação tem acesso ao ID e as funções
do usuário, pode decidir se permite que essa ação seja executada ou não. A
plataforma FIWARE também oferece suporte à autenticação com base nas
chamadas permissões, o que tira as decisões relacionadas à segurança da lógica da
aplicação e as executa na camada da plataforma.
Existe um terceiro componente, não demonstrado na Figura 5, que compõe a
segurança FIWARE com objetivo de oferecer os serviços de identificação,
autenticação e autorização que é o Policy Decision Point (PDP). Este componente é
necessário quando precisa de autorização de nível de plataforma (chamada de Nível
2 e Nível 3). O FIWARE fornece uma implementação de referência chamada
AuthZForce 8.
O PEP verifica a validade do token de acesso com o IdM e faz uma
solicitação consecutiva ao PDP fornecendo as funções do usuário atual e os
detalhes da solicitação (URL mais o método de solicitação HTTP). O PDP verifica
8

AuthZForce: https://authzforce-ce-fiware.readthedocs.io/en/latest/UserAndProgrammersGuide.html
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essas informações com suas políticas de segurança e decide se o acesso deve ser
concedido ou não.
O componente (3) da arquitetura é um Context Broker (GE). Este é o
componente central e obrigatório de qualquer plataforma ou solução “Powered by
FIWARE”. Ele permite gerenciar as informações de contexto de uma maneira
altamente descentralizada e em larga escala. O Orion Context Broker é uma
implementação do Publish/Subscribe Context Broker (GE), fornecendo uma interface
NGSI9.
O componente (4) da arquitetura representa um IoT Agent (GE). O objetivo
dos IDAS10 (GE) é facilitar a interface com a Internet das Coisas (IoT), robôs e
sistemas de terceiros com o objetivo de coletar informações de contexto valiosas ou
acionar ações em resposta a atualizações de contexto.

2.4 OAuth 2.0 Ataques

Vulnerabilidades são fraquezas ou brechas em um sistema que podem ser
exploradas por ameaças para obter acesso não autorizado. Pensando em todos os
tipos de vulnerabilidades que possam ocorrer, alguns membros da comunidade, que
contribuíram para o desenvolvimento do protocolo OAuth 2.0, criaram um modelo de
ameaças de considerações sobre questões referentes à segurança. A RFC6819
(MCGLOIN, 2013). Na Seção 10 da RFC6749 (HARDT, 2012) também possui
considerações de segurança. Abaixo alguns ataques no OAuth 2.0.

2.4.1 Cross Site Request Forgery (CSRF)

Um ataque CSRF acontece no contexto de interação contínua entre um
navegador web e um site de destino. O ataque envolve um site malicioso que usa o
navegador alvo para iniciar uma solicitação de escolha do invasor para o site alvo.
Isso pode fazer com que o site de destino execute ações sem o envolvimento do

9

NGSI: http://fiware.github.io/specifications/ngsiv2/stable/
Backend Device Management (IDAS): https://fimac.m-iti.org/5a.php

10
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usuário (HARDT, 2012). Em particular, se o usuário alvo está atualmente conectado
ao site de destino, o navegador da web de destino envia cookies contendo um token
de autenticação gerado pelo site de destino para o usuário de destino, juntamente
com a solicitação fornecida pelo invasor. O site de destino processa a solicitação
maliciosa, pois é iniciada pelo usuário de destino.
Existem várias maneiras pelas quais o navegador de destino pode ser
submetido a uma solicitação falsa. Por exemplo, um site malicioso visitado pelo
navegador pode usar o atributo src da tag HTML <img> para especificar a URL
maliciosa, fazendo com que o navegador use silenciosamente um método GET para
enviar a solicitação ao site de destino.
A Figura 6 mostra os passos em um fluxo onde o invasor induz o usuário a
realizar ações que ele não pretende fazer. CSRF é um dos ataques mais comuns na
internet e também está listado em OWASP Top Ten (OWASP, 2021), uma lista das
10 falhas de segurança de aplicações da web mais perigosas e métodos eficazes
para lidar com elas. Para mitigar este ataque, a RFC6749 (HARDT, 2021)
recomenda que o cliente e o AS devem utilizar o parâmetro state em suas
requisições.
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Figura 6 – Ataque CSRF (Cross Site Request Forgery) no OAuth 2.0 Authorization
Code Grant

Fonte: Próprio autor

2.4.2 AS Mix-Up Attack

Neste ataque, o invasor confunde o cliente sobre qual AS o usuário escolheu
no início do processo de autorização para adquirir um código de autenticação ou
token de acesso que pode ser usado para representar o usuário ou acessar os
dados do usuário. Esse ataque se aplica ao OAuth 2.0 authorization code grant e ao
OAuth 2.0 implicit grant type. Para executar o ataque, o invasor manipula a primeira
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solicitação do usuário de forma que o cliente pense que o usuário deseja usar uma
identidade gerenciada por um AS do atacante (A-AS), enquanto o usuário deseja
usar sua identidade gerenciada por um AS honesto (H-AS). Como resultado, o
cliente envia o código de autorização ou o token de acesso emitido pelo H-AS ao
invasor. O invasor pode então usar essas informações para fazer login no cliente
com a identidade do usuário ou acessar os recursos protegidos do usuário no H-RS
associado ao H-AS.
Na Figura 7, o atacante confunde o cliente sobre qual AS o usuário escolheu
no início do processo de autorização. Neste caso o ataque é feito através de code
injection, porém existe também, uma variação do AS Mix-Up Attack que precisa
apenas de um invasor da web (que não intercepta nem manipula mensagens de
rede). Nesta variante, o usuário pretende fazer login com A-AS, mas é redirecionado
pelo A-AS para fazer login no H-AS. Um usuário pode “ter a intenção” de fazer login
com A-AS porque A-AS se disfarça como H-AS ou porque o cliente está configurado
para usar A-AS em vez de H-AS (FELT et al., 2016).
Para mitigar essa vulnerabilidade, foi criado uma Internet Engineering Task
Force (IETF) (FETT, 2020a) que especifica exatamente como um AS pode (e deve)
incluir seu identificador de emissor (parâmetro iss) na resposta de autorização. O AS
deve adicionar um parâmetro para identificar o AS emissor (iss) nas respostas e os
clientes devem extrair o valor deste parâmetro das respostas se o mesmo estiver
presente. Os clientes devem, também, comparar o valor extraído e decodificado por
URL com o identificador do emissor do servidor de autorização para onde o pedido
de autorização foi enviado (FETT, 2020b).
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Figura 7 – Ataque Mix-Up no OAuth 2.0 Authorization Code Grant (Uso de code
injection para quebrar autorização)

Fonte: Próprio autor
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2.4.3 307 Redirect Attack

Nesse ataque, o invasor (executando um cliente) descobre as credenciais do
usuário quando ele faz login em um AS que usa o código de status de
redirecionamento HTTP incorreto (FELT et al., 2016). Conforme mostra o fluxo na
Figura 8.

Figura 8 – Ataque 307 Redirect no OAuth 2.0 Authorization Code Grant

Fonte: Próprio autor

No endpoint de autorização, um típico fluxo é que o AS solicita que o usuário
insira suas credenciais em um formulário que é enviado (usando o método HTTP
POST) de volta para o AS. O AS verifica as credenciais e, se for bem-sucedido,
redireciona o agente do usuário para o endpoint de redirecionamento do cliente.
Na RFC6749 (HARDT, 2012), o código de status HTTP 302 é usado para
esse fim, mas qualquer outro método é permitido. No entanto, quando o código de
status HTTP 307 é usado para redirecionamento, o agente do usuário envia os
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dados do formulário (credenciais do usuário) via HTTP POST para o cliente, pois
esse código de status não exige que o agente do usuário reescreva a solicitação
POST em uma solicitação GET (descartando os dados do formulário no corpo da
solicitação POST). Desta forma, se a parte confiável for mal-intencionada, ela
poderá usar as credenciais para representar o usuário no AS.
Para mitigar este problema, é aconselhado a utilização do código de status
HTTP 303 (FETT, 2020a).
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nessa seção é realizada a análise de alguns trabalhos que abordam assuntos
relacionados à implementação do OAuth 2.0 e suas vulnerabilidades em ambientes
que utilizam o protocolo HTTP/HTTPS em diversos cenários. Esta seção é utilizada
como base de pesquisa, validação do tema e justificativa da sua importância.

3.1 A Comprehensive Formal Security Analysis of OAuth 2.0 (2016)

O trabalho de Felt et al. (2016) mostrou que o OAuth 2.0 é um protocolo de
autorização amplamente implantado e também serve como base para o OpenID
Connect. O OpenID Connect se comporta como uma camada de autenticação e
permite que clientes verifiquem a identidade do usuário com base em um
Authorization Server (AS), além de fornecer uma estrutura básica para obter dados
do perfil do usuário.
Felt et al. (2016) afirmaram que, apesar da popularidade do OAuth 2.0, os
esforços de análise são principalmente direcionados a encontrar falhas em
implementações específicas e baseadas em modelos formais que abstraem muitos
recursos da web.
Em seu trabalho, Felt et al. (2016) realizam a primeira análise formal
extensiva do padrão OAuth 2.0 em um modelo web expressivo. Nesta análise de
segurança formal do OAuth 2.0, os autores descobriram algumas vulnerabilidades.
Em uma delas, o Authorization Server (AS) encaminha as credenciais do usuário
para o Resource Server (RS) ou para um atacante, quebrando propriedades
importantes como autorização e autenticação. Eles também propõem correções e
comprovam a segurança do protocolo em um modelo web expressivo.
O trabalho é bem detalhado e visa a especificação do padrão OAuth 2.0, ao
invés de implementações e implantações específicas. Para as vulnerabilidades
descobertas, são propostas correções aos grupos de trabalho para OAuth 2.0 e
OpenID Connect.
No entanto, este trabalho é baseado em modelos abstratos e os autores tem
como foco principal a análise de especificações. Desta forma, detalhes delicados de
implementação são ignorados. Deixando fora do escopo a análise referente a
problemas de segurança causados por falhas de implementação prática. Outra
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questão é que, em geral, os desenvolvedores estão pouco acostumados com
conceitos de modelagem formal utilizados no trabalho.

3.2 An Authorization Framework with OAuth for FinTech Servers (2019)

O trabalho de Goçer e Bahtiyar (2019) mostra o uso do OAuth 2.0 por muitas
aplicações voltadas para Financial Technologies (FinTech) para fins de autorização,
e evidencia que alguns dos desenvolvimentos não implementam as especificações
OAuth 2.0 corretamente. Isso cria vulnerabilidades críticas nas aplicações FinTech
que as circunstâncias geram um impacto negativo nas empresas FinTech. Para isso,
Goçer e Bahtiyar (2019) analisaram 18 AS que são usados por aplicações FinTech,
selecionaram e analisaram mais de 100 RS que usam esses AS para explorar suas
vulnerabilidades

e

encontraram

algumas

vulnerabilidades

no

fluxo

de

implementações OAuth 2.0.
Goçer e Bahtiyar (2019) explicam que no OAuth 2.0 existem vários fluxos
como, authorization code, implicit code e resource owner password credentials e
cada um tem uma abordagem diferente para obtenção do token de acesso. Eles
propõem um framework que utiliza em sua estrutura o fluxo token binding. Os fluxos
access token e authorization token são vinculados ao cliente com métodos
criptográficos e também oferecem um parâmetro de assinatura extra que vem do AS
e do RS. Dentro desses parâmetros, o cliente tem certeza sobre os dados que vêm
de certos RS e AS.
Os autores se concentram nas vulnerabilidades de implementação do OAuth
2.0 feitas por desenvolvedores. Muitas vezes os desenvolvedores interpretam mal os
requisitos

necessários

para

uma

implementação

segura.

Porém,

essas

vulnerabilidades são comuns e os autores mostram os possíveis fluxos onde essas
são encontradas, mas não desenvolvem um cenário de teste com dados reais ou
fictícios como proposta.
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3.3 More Guidelines Than Rules CSRF Vulnerabilities from Noncompliant OAuth 2.0
Implementations (2015)

Shernan et al. (2013), em seu trabalho, mostraram que OAuth 2.0 fornece
uma estrutura aberta para a autorização de usuários na web e o padrão enumera
proteções de segurança obrigatórias para uma variedade de ataques. Porém, muitas
modalidades deste padrão permitem que essas proteções sejam implementadas
opcionalmente. Eles analisaram até que ponto uma vulnerabilidade particularmente
perigosa, como Cross Site Request Forgery (CSRF), existe em implantações no
mundo real. Shernan et al (2013) verificaram em média 10.000 domínios e
identificaram que 25% dos sites que usam OAuth 2.0 parecem vulneráveis a ataques
CSRF. Os autores, também, realizaram uma análise aprofundada de quatro estudos
de caso de alto perfil, que revelaram não apenas fraquezas no código de amostra
fornecido em SDKs, mas também implementação inconsistente de proteções entre
os serviços fornecidos pela mesma empresa. Diante disso, eles argumentaram que a
proteção contra vulnerabilidades de segurança conhecidas são às vezes sutis e não
podem ser simplesmente imposta aos desenvolvedores como uma opção, mas deve
ser fortemente aplicada pelos Identity Provider (IdP) antes de permitir a conexão de
aplicações da web.
Neste trabalho, os autores analisaram ataques CSRF em vários domínios,
descobriram e relataram ataques em implementações OAuth 2.0. Porém, os autores
não se aprofundaram em outros tipos de vulnerabilidades conhecidas em OAuth 2.0,
como por exemplo AS Mix-Up Attack. Outra limitação do trabalho, é que os autores
não abordaram as fragilidades encontradas em smart environments, como o
ambiente FIWARE.

3.4 Your Code Is My Code: Exploiting a Common Weakness in OAuth 2.0
Implementations (2018)

Li et al. (2018) mostraram, em seu trabalho, a importância da segurança do
OAuth 2.0. Este assunto foi analisado de forma teórica, usando métodos formais e,
de forma prática, observando as implementações do OAuth 2.0.
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Os autores divulgaram uma nova classe de ataques em implementações
OAuth 2.0 e chamaram de Partial Redirection URI Manipulation (PRURIM), que
afetam importantes AS do mundo real. Esses ataques permitem que o invasor faça
login no RS se passando pela vítima ou obter informações do usuário
potencialmente confidenciais.
Li et al. (2018) examinaram 27 AS líderes de mercado que utilizam OAuth 2.0
e descobriram que 19 deles são vulneráveis a ataques PRURIM. Eles mostraram
que esses ataques podem ser usados por alguém mal-intencionado para coletar um
código que pertence a um usuário, sem que o mesmo saiba. Esses ataques
exploram o fato de que muitos AS verificam apenas a parte de origem do
redirect_uri.
Considerando o fato de que OAuth 2.0 é amplamente adotado por IdPs em
todo o mundo, este trabalho cobre apenas alguns pontos das implementações
OAuth 2.0 do mundo real que são potencialmente vulneráveis a ataques PRURIM e
não olham para smart solutions e nem para outros tipos de vulnerabilidade OAuth
2.0 como, por exemplo, AS Mix-Up Attack.

3.5 Model-based Security Testing: an Empirical Study on OAuth 2.0 Implementations
(2016)

A crescente visibilidade das vulnerabilidades relacionadas ao OAuth 2.0 e sua
grande escala de implementações no mundo real, foi a motivação de Ronghai et al.
(2016) em seu trabalho.
Ronghai et al. (2016) argumentaram que muitos estudos dependem de
análise manual para descobrir novas vulnerabilidades em implementações OAuth
2.0 ou executam testes automatizados para um conjunto limitado de vulnerabilidades
específicas e previamente conhecidas. Em contra partida, eles propuseram uma
ferramenta de teste baseada em um modelo adaptável chamada OAuthTester. Esta
ferramenta, através de testes sistemáticos, permitiu a descoberta automática de
vulnerabilidades e avaliação das implementações do protocolo OAuth 2.0 com base
em sua especificação.
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Com base na especificação do protocolo OAuth 2.0, os autores construíram
um modelo de sistema baseado em máquina de estado inicial que abstrai e define o
comportamento esperado do IdP, da aplicação de terceiros e do usuário autorizador.
OAuthTester então aumenta automaticamente o modelo inicial com especificações
de implementação extraídas de rastreamentos de rede. Com base no modelo
resultante, o OAuthTester gera e executa casos de teste (na forma de sequências de
solicitação HTTP) e coleta respostas do IdP e da aplicação para adaptar e aumentar
o modelo de sistema atual em uma forma de aprendizagem.
Em seu trabalho, os autores descobriram três vulnerabilidades críticas não
conhecidas. Os autores relataram que devido ao conjunto relativamente pequeno de
transições de estado possíveis e parâmetros de request/response, a abordagem de
construção do modelo proposto foi eficaz para descobrir vulnerabilidades do OAuth
2.0. Porém, a inconsistência do subsistema é uma possível falha de segurança para
o modelo atual. A aplicação pode consistir em um sistema principal e vários
subsistemas. O sistema principal geralmente é mais importante e suporta apenas um
IdP mais seguro. Enquanto isso, um usuário fará login automaticamente no sistema
principal assim que fizer login no subsistema. Portanto, um invasor pode direcionar o
subsistema para quebrar o sistema principal se o subsistema não implementar
OAuth incorretamente.

3.6 A Case-Study on Implementing Smart Application with FIWARE (2018)

Salhofer (2018) relatou em seu trabalho, um estudo com objetivo de descobrir
a viabilidade e adequação da plataforma FIWARE para smart cities. Este estudo foi
conduzido em duas etapas. Na primeira etapa, os componentes individuais da
plataforma foram analisados. Com base nas conclusões desta primeira etapa, a
segunda etapa expôs especialmente aqueles pontos considerados problemáticos, e
um pequeno projeto piloto foi criado para demonstrar os recursos da plataforma em
um cenário de caso de uso realista.
Em seu projeto piloto, Salhofer (2018) decidiu não usar a infraestrutura do
FIWARE lab, e sim executar os componentes on premise. Isso permitiu usar as
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versões

mais

recentes

de

cada

componente

e

também

obter

algumas

particularidades sobre a configuração e a interação desses componentes.
Com o progresso individual de certos componentes, a interação com os
outros componentes da plataforma FIWARE, funcionou sem problemas e
demonstrou que as aplicações inteligentes podem se beneficiar significativamente
com o uso da plataforma FIWARE.
Com o foco principal do projeto piloto em segurança, Salhofer (2018)
adicionou em sua implementação um sistema de permissão usando o mecanismo de
segurança interna do FIWARE, uma vez que a segurança é definitivamente uma
questão chave em aplicações de smart cities e, portanto, é um critério eliminatório se
não puder ser cumprido. Porém, o autor declarou que em seu trabalho nenhum teste
de desempenho ou carga é realizado. E também não disponibilizou um método que
permita a análise e detecção de vulnerabilidades OAuth 2.0. Outra limitação do
trabalho é que os autores não trabalharam com o protocolo HTTPS.

3.7 An Identity Framework for Providing Access to FIWARE OAuth 2.0-Based
Services According to the eIDAS European Regulation (2019)

O trabalho de Alonso et al. (2019) observou que Secure Electronic
Identification (eID) é um dos principais capacitadores de proteção de dados,
privacidade e prevenção de fraude online, especialmente em novas áreas de
aplicação, como smart cities, onde a incorporação de identidades reais em
infraestruturas confiáveis tem um enorme potencial.
Os autores relataram que eID pode garantir a identificação de uma pessoa e
permitir que o serviço seja entregue a quem realmente tem direito. Porém, a falta de
uma base jurídica comum impede os estados membros europeus de reconhecer e
aceitar as eID emitidas em outros estados membros. Electronic Identification and
Trust Services (eIDAS) fornece uma solução para estas questões, garantindo o
reconhecimento mútuo entre as fronteiras das eID.
Em paralelo, a comunidade FIWARE emerge uma comunidade aberta e
independente, cujos membros estão comprometidos em construir um ecossistema
aberto e sustentável em torno de padrões de plataforma de software públicos, livres
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de royalties e baseados em implementação para facilitar o desenvolvimento de
novas aplicações inteligentes em vários setores.
Nesse escopo de segurança, o FIWARE oferece um conjunto de
componentes para controle de identidade e acesso aos serviços. Desta forma, todo
serviço desenvolvido na plataforma FIWARE, oferece aos seus usuários a
possibilidade de autenticar e proteger suas APIs explorando o componente FIWARE
oferecendo um mecanismo baseado em OAuth 2.0 para registro de aplicações
externas.
Alonso et al. (2019) propuseram um modelo que permite a conexão de
serviços baseados em OAuth 2.0 com a autenticação eID baseada em SAML 2.0
fornecida pela referência de eIDAS. Para validação da proposta, os autores
implantaram uma instância do modelo da implementação FIWARE proposta por eles
e conectaram dois provedores de serviços disponíveis publicamente. Dezenove
utilizadores testaram os serviços implementados com um feedback muito positivo.
Depois do teste piloto, quase 90% dos cidadãos acreditaram que a inclusão desta
iniciativa em outros serviços públicos e privados na Europa pode facilitar o acesso e
melhorar a experiência do usuário.
Os autores admitiram que o modelo proposto pode ser melhorado com a
compatibilidade de suporte com outros padrões conhecidos, como o OpenID
Connect. Além disso, a integração de clientes que suportam JSON Web Token
(JWT) ou outros padrões de autenticação pode ser bastante útil. Outra limitação do
trabalho é que os autores não trabalharam com o protocolo HTTPS.

3.8 Comparação dos trabalhos relacionados
Esta subseção procura comparar as diversas propostas que servem de base
para esta dissertação com o intuito de deixar clara qual a contribuição oferecida.
Para isso, a Tabela 1 mostra os principais fatores e características dos trabalhos
relacionados em relação à proposta desta dissertação.
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Sim

Protocolo de
Comunicação

Metódo para análise e
detecção de
vulnerabilidades
OAuth 2.0

Dados
Simulação - 1
Real - 2

Metodologia de
Analise

Foco do trabalho em
relação aos
componentes OAuth
vulneráveis:
Client, AS, RS

Foco da analise das
Vulnerabilidades
OAuth 2.0:
Especificação - 1
Implementaçao - 2

Artigos

Utiliza Ambientes
Inteligentes

Tabela 1 – Comparação dos Trabalhos Relacionados

Felt et al. (2016)

Não

1

Client, AS e
RS

Formal

2

Goçer e Bahtiyar
(2019)

Não

2

AS, Client

Formal

2

Não

HTTP/HTTPS

Shernan et al.
(2013)

Não

1

AS, Client

Prática

2

Sim

HTTP/HTTPS

Li et al. (2018)

Não

1

AS, Client e
RS

Formal

2

Sim

HTTP/HTTPS

Ronghai et al.
(2016)

Não

1

AS e Client

Prática

2

Sim

HTTP/HTTPS

Salhofer (2018)

Sim

-

AS e Client

Prática

1

Não

HTTP

Alonso et al.
(2019)

Sim

-

AS e Client

Prática

1

Não

HTTP

Esta dissertação

Sim

2

AS, Client e
RS

Prática

1

Sim

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

Fonte: Próprio autor

A Tabela 1 traz informações usadas para comparação com a proposta desta
dissertação. Utiliza ambientes inteligentes: o primeiro ponto a ser analisado é o
ambiente no qual a dissertação é implementada, no caso, se utilizam ambientes
inteligentes, habilitados por componentes IoT ou outros ambientes, como por
exemplo, aplicações disponíveis na web. Apenas dois trabalhos levam em
consideração ambientes inteligentes a fim de analisar a segurança entre os
componentes inseridos na arquitetura.
Foco das análises das vulnerabilidades do OAuth 2.0: os trabalhos
comparados trazem dois possíveis foco das análises das vulnerabilidades em OAuth
2.0. Sendo elas: (1) especificação, uma análise feita com base na documentação do
protocolo; e (2) implementação, com base nos detalhes da implementação do
desenvolvedor, onde detalhes delicados podem ser ignorados. Muitas vezes os
desenvolvedores

interpretam

mal

os

requisitos

necessários

para

uma

implementação segura. Nesta dissertação pretende-se, de forma prática, alertar os
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desenvolvedores sobre a importância e cuidados que devem ser considerados no
momento da implementação.
Foco do trabalho em relação aos componentes OAuth 2.0: cada componente
que compõe o protocolo OAuth 2.0 é passível de vulnerabilidades. Este tópico
analisa quais componentes os trabalhos relacionados concentram sua análise. Em
sua maior parte, os trabalhos relacionados não analisaram as vulnerabilidade em
todos componentes. Deixando as vulnerabilidades provindas do RS de fora. É
importante que a implementação do RS seja levada em consideração pois caso um
token seja capturado por um atacante pode comprometer toda a arquitetura, mesmo
que o AS e o client estejam implementados de forma segura. Esta dissertação avalia
o AS, RS e o client a fim de garantir que a segurança se extenda em todos os
componentes da arquitetura OAuth 2.0.
Metodologia de análise: a metodologia é um ponto importante para a análise.
A análise formal é bastante eficiente e capaz de encontrar vulnerabilidades
desconhecidas. Porém, a análise prática está mais perto da implementação e
consegue analisar detalhes delicados que muitas vezes são ignorados pelo
desenvolvedor.
Dados: os dados podem ser reais ou simulados. Alguns trabalhos utilizam
dados reais em sua análise e obtêm respostas do mundo real. Em um ambiente com
dados simulados é possível avaliar a má implementação do protocolo e avaliar
possíveis problemas previamente. Esta dissertação utiliza um ambiente com dados
simulados, gerados a partir de um componente (Simulador) da arquitetura proposta,
com intuito de mostrar ao desenvolvedores possíveis brechas que possam ocorrer
caso não esqueçam algum detalhe na implementação.
Método para análise e detecção de vulnerabilidades OAuth 2.0: nem todos os
trabalhos relacionados propuseram um método para análise e detecção de
vulnerabilidades OAuth 2.0. Neste contexto, um método é uma forma de avaliar
possíveis vulnerabilidades em uma arquitetura através de um sistema ou framework.
Através de um método é possível antecipar possíveis implementações inseguras.
Protocolo de comunicação: alguns trabalhos não utilizaram o protocolo
HTTPS em sua pesquisa. Os trabalhos que utilizaram ambientes inteligentes apenas
fizeram suas análises em ambientes HTTP não seguros. Este ponto é de extrema
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importância, já que muitas vulnerabilidades do OAuth 2.0 são resolvidas quando o
HTTPS é utilizado. Sendo assim, uma análise de vulnerabilidade que acomete o
HTTPS, como é realizada nesta dissertação, cresce em importância e pode ser
muito útil em uma generalização para outros ambientes.
Entre os diferenciais desta dissertação com os trabalhos relacionados está a
análise das vulnerabilidades do OAuth 2.0 (CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect) com
protocolos de comunicação HTTP e HTTPS em um ambiente inteligente composto
por componentes FIWARE.
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4 ARQUITETURA CONCEITUAL DO SISTEMA PROPOSTO

Esta dissertação tem como proposta criar um sistema para detecção e análise
de três categorias de vulnerabilidades do OAuth 2.0, executado sobre o protocolo
HTTP/HTTPS em um ambiente on premise de desenvolvimento voltado para o
gerenciamento de ambientes inteligentes. A Figura 9 ilustra a proposta de
desenvolvimento do sistema.

Figura 9 – Arquitetura Conceitual do Sistema Proposto

Fonte: Próprio autor

A Fase 1 é responsável pela geração de massa para coleta e análise futura,
ou em tempo real, dos resultados. Nela é possível a criação de clientes confiáveis e
vulneráveis para análise. Na Fase 2 é criado um ambiente de teste composto de
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componentes responsáveis pela geração da massa de dados para as análises e
conclusões. A Fase 3 se responsabiliza pela coleta e análise dos dados oriundos do
experimento.
4.1 Fase 1 – Simulador

Esta fase é responsável pela geração de massa para coleta e análise futura,
ou em tempo real, dos resultados. Este simulador gera dois tipos de clientes: (1)
confiáveis, são aqueles que implementam a especificação OAuth 2.0 seguindo as
recomendações do protocolo; e (2) vulneráveis, são aqueles clientes que não
seguem as recomendações, por exemplo, não usam o state parameter nas
requisições feitas ao AS. Lembrando que os clientes são aplicações web que fazem
solicitações para o AS em nome do usuário.
De acordo com a Figura 10, o gerenciador é o componente principal para
realização da simulação e consequentemente a geração da massa de dados.
Figura 10 – Simulador

Fonte: Próprio autor

O fluxo da Figura 10 ocorre da seguinte maneira: no passo (1) o gerenciador
lê o arquivo de configuração a fim de obter as configurações necessárias para iniciar
o processo. Essas informações são:
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•

Os usuários válidos, ou seja, aqueles que tenham usuário e senha
válidos, utilizados pelo cliente para obtenção de um token válido a
partir de um AS;

•

Escolha do AS e cliente para acesso;

•

Disponibilização dos possíveis fluxos OAuth 2.0;

•

O tempo de início e fim da execução dos comandos.

No passo (2) o gerenciador cria um conjunto de tarefas responsáveis por
representar clientes confiáveis e vulneráveis – lembrando que o cliente é a aplicação
web, enquanto usuários são as pessoas que estão acessando essa aplicação.
No passo (3) cada cliente efetua um login no AS seguindo o Authorization
Code OAuth 2.0 Grant Type e obtém um token válido para acesso. Por fim, no passo
(4), todo o tráfego de dados, ou seja, todos os clientes criados e executados são
registrados em um arquivo de log para controle.
4.2 Fase 2 – Ambiente de Teste

Nesta fase é estabelecido um ambiente de teste. Este ambiente é composto
de componentes responsáveis por gerar toda a massa de dados para as análises e
conclusões.
A Figura 11 mostra, de forma genérica, a divisão entre os componentes da
arquitetura de teste. Nela os dois principais componentes são: (1) componentes de
segurança; e (2) aplicações backend.
Figura 11 – Componentes da Arquitetura de Teste

Fonte: Próprio autor
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Os componentes de segurança são responsáveis por garantir autenticação e
autorização antes que algum cliente externo consiga ter acesso ao ambiente real. Já
as aplicações de backend são componentes responsáveis pela organização
arquitetural da chamada aos dispositivos inseridos no ambiente. O foco do
experimento é validar o componente Keyrock que é responsável por todo o fluxo
OAuth 2.0 dentro do FIWARE.
A Figura 12 mostra a interação entre os componentes de segurança da
arquitetura de teste. No passo (1) o cliente, neste cenário é uma aplicação web, que
direciona o usuário para o AS e efetua o login. O passo (2) é a resposta do AS,
redirecionando o usuário ao cliente com um código de acesso. Em posse deste
código de acesso o cliente obtém um token válido a partir do AS. No passo (3), o
cliente faz uma requisição com o token válido ao PEP. O PEP no passo (4) valida
junto ao AS o token obtido. Caso seja válido, o mesmo obtém um retorno de sucesso
no passo (5). Por fim, com a autenticação e a autorização o cliente consegue
acessar os componentes do FIWARE no passo (6).
Figura 12 – Interação entre os componentes de segurança da Arquitetura de Teste

Fonte: Próprio autor
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4.3 Fase 3 – Coleta e Análise dos Resultados

A fase 3 tem a responsabilidade de coletar e analisar os dados provindos do
experimento. Esta fase é dividida em 3 componentes: (1) Coletor; (2) Analisador; e
(3) Visualização dos resultados em um painel de controle.
A Figura 13 mostra, de forma resumida, a interação entre os componentes
desta arquitetura. No passo (1) o coletor é responsável por analisar todo o tráfego do
ambiente de teste. O passo (2) armazena em um arquivo de log toda a comunicação
entre o cliente e o ambiente de teste. No passo (3), todas as URLs consideradas
válidas são armazenadas em uma base de dados. O passo (4), de forma
parametrizada, verifica em um intervalo de tempo pré-definido as novas URLs, e o
passo (5) categoriza as mesmas como confiáveis ou vulneráveis. Por fim, o passo
(6) obtém os dados categorizados na base de dados e mostra no painel de controle
as vulnerabilidades encontradas naquele ambiente e suas possíveis mitigações.

Figura 13 – Coleta e Análise dos Resultados

Fonte: Próprio autor
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Para cada conexão entre o cliente e o ambiente de teste, o coletor analisa
dois pontos: (1) se a solicitação é OAuth 2.0. Para isso, o Coletor verifica se os
parâmetros clientid e grant_type estão definidos na URL; e (2) se há vulnerabilidades
presentes no tráfego de rede capturado:
•

Vulnerabilidade CSRF: se o cliente e o AS não implementam
authorization code grant flow corretamente, ou seja, não usam
corretamente o parâmetro state;

•

Vulnerabildade AS Mix-Up: se o AS não implementa proteção contra
este ataque utilizando o parâmetro iss;

•

Vulnerabilidade HTTP 307 Redirect: se há redirecionamento utilizando
o código HTTP 302 mitigando 307 HTTP Redirect ataque.

O componente Analisador verifica as URLs OAuth 2.0 encontradas. Quando
encontrada, uma URL é examinada para identificar como o authorization code grant
flow está implementado e, com base nessa informação, o analisador determina se a
vulnerabilidade existe ou não.
Durante a análise os dados são disponíveis em tempo real para visualização
através de um painel de controle. Neste painel de controle é possível tanto verificar
uma coleta em tempo real quanto analisar uma coleta única de um fluxo específico.
Na coleta em tempo real, feita por períodos parametrizados, o painel aponta
possíveis vulnerabilidades e como mitigá-las. Em uma coleta única, é possível
analisar o passo a passo de um fluxo específico.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA E RESULTADOS

Com base na proposta apresentada nesta dissertação, esta Seção apresenta
os experimentos e os resultados das validações dos cenários propostos. Duas
arquiteturas são criadas para testar diferentes cenários. A comunicação da primeira
arquitetura é baseada no protocolo HTTP. Nela é possível testar o fluxo OAuth 2.0
Authorization Code e simular as vulnerabilidades apresentadas nessa dissertação:
CSRF, 307 Redirect Attack e AS Mix-Up.
A comunicação da segunda arquitetura é baseada no protocolo HTTPS.
Nesta arquitetura é possível mostrar que, mesmo em um ambiente de comunicação
protegida fim a fim, é possível simular a vulnerabilidade AS Mix-Up quando a
implementação do OAuth 2.0 não segue as recomendações impostas pela Internet
Engineering Task Force (IETF) (FETT, 2020a).
Essas duas arquiteturas possibilitam dois tipos de execuções: síncrona, onde
o usuário pode verificar as requisições e respostas executadas por um fluxo
específico; e assíncrona, que é responsável pela análise de um tráfego de rede em
tempo real.
Para criação de uma rede virtualizada, é utilizada a plataforma Docker11. Esta
plataforma é aberta para criação, execução e publicação de containers. Um
container é a forma de empacotar uma aplicação específica e suas dependências de
forma padronizada. Arquivos com a extensão .yaml permitem a criação de uma rede
virtualizada com uma variedade de diferentes componentes. Com isso, é possível
separar as aplicações da infraestrutura e, desta forma, entregar o software mais
rapidamente.
Dentre os componentes Docker utilizados para esta arquitetura, destacam-se
o dockerfile que, com uma sintaxe simples (um arquivo .yaml), permite a definição
das etapas necessárias para criar uma imagem e executá-la. A partir de uma
imagem, é possível gerar vários containers. O docker-compose, que também,
através de um arquivo .yaml, permite o agrupamento de um conjunto de containers e
11

Docker: https://docs.docker.com/get-started/overview/
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iniciá-los de forma ordenada. Os volumes, que são uma forma de persistência dos
dados gerados e usados por containers. Por fim, o Docker Hub12, que é um registro
público onde qualquer pessoa, ou empresa, pode usar para disponibilizar sua
própria imagem Docker.
Para implementação dos componentes do sistema, é utilizada a linguagem de
programação Java13, amplamente utilizada por empresas de inúmeros segmentos,
em conjunto com o framework Spring Boot.
Spring Boot14 é um projeto da Spring15 com intuito de facilitar o processo de
configuração e publicação de aplicações. O objetivo é ter um projeto rodando o mais
rápido possível e sem complicação. Através de convenção sobre a configuração,
basta dizer quais módulos deseja utilizar (WEB, Persistência, Segurança, etc.) que
ele reconhece e configura. A combinação Java + Spring Boot é utilizada para criação
tanto do gerenciador responsável pela coleta dos dados e análise dos resultados,
quanto para criação de uma aplicação cliente OAuth 2.0 e uma aplicação AS OAuth
2.0.
Por fim, esta arquitetura de experimento utiliza uma versão do Keyrock e uma
versão do tcpdump, ambos disponibilizados no Docker Hub. O tcpdump16 é um
utilitário de rede que imprime uma descrição do conteúdo dos pacotes de uma
interface de rede.

5.1 Estrutura da Arquitetura do Experimento (HTTP)
Esta arquitetura é dividida em duas redes conforme exibido na Figura 14:
(1.a) rede local onde é instalado o componente OAuth Manager; e (1.b) rede Docker
que contém os componentes participantes da simulação dos testes.

12

Docker Hub: https://hub.docker.com/
Java: https://www.oracle.com/java/
14 Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot
15 Spring Framework: https://spring.io/
16 Tcpdump: https://hub.docker.com/r/kaazing/tcpdump
13
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Figura 14 – Arquitetura do Experimento (HTTP)

Fonte: Próprio autor

A rede Docker utilizada nesta aplicação, é composta pelos seguintes
componentes:
• Keyrock: uma implementação de AS para o FIWARE, criada em node.js17 sua
imagem está disponibilizada no DockerHub. Para os testes é utilizada a
versão fiware/idm:7.8.118. O Keyrock, cuja tela de login está ilustrada na
Figura 15, possui uma dependência de um banco de dados relacional, neste
caso o mySQL, responsável por persistir todos os dados necessários para
garantir a autenticação e autorização dos usuários cadastrados;

17
18

NodeJS: https://nodejs.org/en/
Dockerhub fiware/idm: https://hub.docker.com/r/fiware/idm/tags?page=1&ordering=last_updated
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Figura 15 – Keyrock – tela de login.

Fonte: Próprio autor

• Client: uma aplicação Java + Spring Boot capaz de simular um cliente OAuth
2.0, ou seja, é responsável por manter uma conexão com um AS previamente
cadastrado conforme a Figura 16;

62

Figura 16 – Cliente OAuth 2.0

Fonte: Próprio autor

• AS Vulnerável: este componente faz o papel de um AS com algumas
vulnerabilidades (CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect) analisadas nesta
dissertação. Sua interface é ilustrada na Figura 17;

Figura 17 – AS Vulnerável

Fonte: Próprio autor

• TCPDump: responsável por coletar toda a interação entre os componentes
dentro da rede Docker. A Figura 18 mostra a inicialização dos componentes
para esta arquitetura através do comando docker-compose up.
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Figura 18 – Inicialização dos Containers

Fonte: Próprio autor

• OAuth Manager: único componente da rede local, mostrado na Figura 14, é o
responsável por toda a lógica de configuração, análise e captura dos dados. A
lista de tarefas do OAuth Manager pode ser assim elencada:
o Ao iniciar busca informações em um arquivo central de configuração
(application.yaml): (1) a localização do arquivo .log para saída de
informações da aplicação; (2) a localização do arquivo .json que
contém os usuários válidos cadastrados no cliente; e (3) a localização
do arquivo .pcap que contém as informações de toda captura de dados
efetuada na rede Docker, como pode ser visto na Figura 19.
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Figura 19 – Arquivo de configuração (application.yaml)

Fonte: Próprio autor

o Registrar todas as interações realizadas entre os componentes da
arquitetura (Figura 20). Neste arquivo de log é possível identificar a
ordem dos fluxos executados e possíveis erros inesperados;
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Figura 20 – Geração de log

Fonte: Próprio autor

o Ler o arquivo .pcap gerado pela interação dos componentes na
arquitetura de teste Figura 21;

Figura 21 – Trecho arquivo .pcap

Fonte: Próprio autor

o Disponibilizar telas (Painel de Controle) para interação do usuário para
execução dos possíveis testes. Como pode ser visto na Figura 22, é
possível escolher dois tipos diferentes de execução: (1) execução
assíncrona, responsável pela análise do tráfego de rede (Analyse
Network Traffic); e (2) execução síncrona, responsável por um fluxo
OAuth 2.0 específico (By Specific OAuth 2.0 Flow).
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Figura 22 – Painel de Controle

Fonte: Próprio autor

No Painel de Controle mostrado na Figura 22, quando é escolhida a opção
Analyse Network Traffic Figura 23, o sistema inicia o fluxo de captura parametrizado
por minutos. Essa análise é feita por um processo assíncrono que inicia 5 threads
por vez executando fluxos OAuth 2.0 Authorization Code.

Figura 23 – Análise do tráfego de rede

Fonte: Próprio autor
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Internamente o sistema inicia WebDrivers19 capazes de abrir um browser
específico e adicionar informações, como por exemplo, escolher o AS e informar
usuário e senha (Figura 24).

Figura 24 – Execução assíncrona

Fonte: Próprio autor

A cada 10 segundos, o sistema captura um fluxo OAuth 2.0 honesto e
executa uma vulnerabilidade sobre ele. Podendo ser um ataque AS Mix-Up ou
CSRF. Para essa execução, é adicionada uma dependência do Spring Boot que
permite a Aspect Oriented Programming (AOP)20. Com isso é possível interceptar
um fluxo e fazer as alterações necessárias para caracterizar um ataque. Todo esse
fluxo assíncrono é capturado e disponibilizado em tempo real conforme mostra a
Figura 23.
No painel de controle mostrado na Figura 22, quando a opção By Specific
OAuth 2.0 Flow é escolhida, é possível selecionar o usuário, o AS e qual fluxo deve
ser executado. Podendo ser Honesto OAuth 2.0, AS Mix-Up ou CSRF. Esta
execução é síncrona, e após a execução o usuário pode verificar as requisições e
respostas executadas pelo fluxo, como pode ser visto na Figura 25.

19

Selenium WebDriver: https://www.selenium.dev/documentation/en/webdriver/
AOP with Spring: https://docs.spring.io/spring-framework/docs/4.3.15.RELEASE/spring-frameworkreference/html/aop.html
20
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Figura 25 – Resultado da execução síncrona

Fonte: Próprio autor

5.2 Estrutura da Arquitetura do Experimento (HTTPS)

Conforme exibido na Figura 26, a arquitetura do experimento HTTPS é
dividida em duas redes: (1.a) rede local onde é instalado o componente OAuth
Manager; e (1.b) rede Docker que contém os componentes participantes da
simulação dos testes.
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Figura 26 – Arquitetura do Experimento (HTTPS)

Fonte: Próprio autor

A rede local é a mesma apresentada na Seção 5.1. Já na rede criada em
Docker, todos os participantes conversam através do protocolo HTTPS.
A rede Docker criada para esta aplicação, é composta pelos seguintes
componentes: (1) Client e AS Vulneráveis utilizando HTTPS; (2) uma aplicação Java
+ Spring Boot capaz de simular um cliente e um AS OAuth 2.0; e (3) o FIWARE Lab,
que possui o cadastro do cliente para testes.
Nesse experimento, o cliente e o AS estão mantidos na mesma aplicação,
porém, eles conversam através de endpoints seguros através do protocolo HTTPS.
A fim de garantir segurança fim a fim, é habilitado o suporte a HTTPS na aplicação.
Para isso é utilizado a keytool 21 do JAVA para gerar um certificado auto-assinado no
formato PKCS1222. A Figura 27 mostra os comandos para criar um certificado.

21

Java Keytool: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/keytool.html ferramenta de linha de
comando utilizada para gerar um par de chaves publica e privada.
22
PKCS12 (Public-Key Cryptography Standards) define um formato de arquivo para armazenar certificados.
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Figura 27 – Geração de certificado PKCS12

Fonte: Próprio autor

No arquivo de configuração da aplicação (application.yaml) são adicionadas
as informações necessárias para que a aplicação esteja pronta para receber
solicitações HTTPS como exibido na Figura 28.

Figura 28 – Configuração HTTPS aplicação

Fonte: Próprio autor

Após esses passos, é possível ver na Figura 29, tanto o cliente quanto o AS
sendo executado sobre o protocolo HTTPS. Devido ao fato do certificado ser autoassinado, o navegador mostra um aviso que este certificado não é seguro, porém, a
conexão estabelecida é HTTPS.
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Figura 29 – Aplicação executada sobre HTTPS

Fonte: Próprio autor

Para que tudo isso funcione dentro da rede Docker, é preciso que, a partir do
certificado da aplicação PKCS12, seja instalado o certificado na JDK da aplicação
dentro da rede Docker. A Figura 30 mostra a geração do certificado. Este
certificado, chamado jssecacerts, é gerado na raiz da aplicação.
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Figura 30 – Geração do certificado jssecacerts

Fonte: Próprio autor

Após a geração do certificado, é preciso apontar o caminho do mesmo no
Dockerfile da aplicação, de acordo com o que mostra a Figura 31.

Figura 31 – Configuração do jssecacerts no Dockerfile

Fonte: Próprio autor

Com a rede Docker HTTPS disponível, é possível utilizar o OAuth Manager
para chamadas do fluxo síncrono para testes. O código do sistema proposto para
essa aplicação encontra-se no endereço https://github.com/gilsonsf/oauth-fiware do
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GitHub23. Além do código, neste repositório contém informações detalhadas de
como iniciar o sistema e suas dependências.

5.3 Resultados dos Cenários de Testes Síncronos

Nesta Subseção são apresentados os resultados desta dissertação. O
objetivo da aplicação proposta é detectar e analisar três categorias de
vulnerabilidades (CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect) nas soluções que usam OAuth
2.0 e executam o HTTP/HTTPS em um ambiente on premise de desenvolvimento
voltado para o gerenciamento de dispositivos IoT. Neste momento, todos os testes
são feitos de maneira síncrona utilizando o sistema proposto.
A Tabela 2 mostra o Identificador (ID) dos cenários de testes efetuados, os
usuários cadastrados no cliente OAuth 2.0 que executam os testes, qual o Servidor
de Autorização escolhido, qual o tipo de ataque escolhido para execução, o
protocolo de comunicação que o fluxo foi executado e, por fim, o resultado
mostrando se aquele ataque encontrou alguma vulnerabilidade. A coluna ID Cenário
de Teste contém um link para o Apêndice A, onde é possível acessar detalhes para
cada cenário de teste e obter mais informações de como os testes foram
executados.
Tabela 2 – Experimentos e Resultados dos Testes Síncronos
ID Cenário de

Usuário

Teste

Servidor de

Ataque

Autorização

Protocolo de

Resultado

comunicação

#1 detalhes

Alice

AS Vulnerável

CSRF

HTTP

Vulnerável

#2 detalhes

Charlie

Keyrock

CSRF

HTTP

Não Vulnerável

#3 detalhes

Gil

FIWARE Lab

CSRF

HTTPS

Vulnerável

#4 detalhes

Alice

AS Vulnerável

AS Mix-UP

HTTP

Vulnerável

#5 detalhes

Bob

Keyrock

AS Mix-UP

HTTP

Vulnerável

#6 detalhes

Gil

FIWARE Lab

AS Mix-UP

HTTPS

Vulnerável

#7 detalhes

Alice

AS Vulnerável

307 Redirect

HTTP

Vulnerável

#8 detalhes

Charlie

Keyrock

307 Redirect

HTTP

Não Vulnerável

#9 detalhes

Gil

FIWARE Lab

307 Redirect

HTTPS

Não Vulnerável

Fonte: Próprio autor

23

GitHub: https://github.com/gilsonsf/oauth-fiware
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Todos os cenários foram executados de maneira sequencial, para isso, foi
utilizado o sistema proposto nesta dissertação através do Painel de Controle e
escolhida a execução By Specific OAuth 2.0 Flow. Nesta execução é possível
analisar passo a passo o OAuth 2.0 Authorization Code Grant com vulnerabilidade
ou não.
Para análise, foram executados nove cenários de testes envolvendo três
usuários, três AS, três categorias de vulnerabilidades e dois ambientes diferentes:
HTTP e HTTPS. A execução dos três primeiros cenários foram para o ataque com a
vulnerabilidade CSRF (Subseção 2.4.1).
No cenário #1, a usuária Alice escolhe o AS Vulnerável para obter o token de
acesso através do protocolo HTTP. Este AS não está preparado para um ataque
CSRF, sendo assim, é encontrada vulnerabilidade nesse cenário.
No cenário #2, o usuário Charlie escolhe o Keyrock para obter o token de
acesso através do protocolo HTTP. No teste é detectado que este AS está
preparado para um ataque CSRF e não devolve o código de autorização quando o
cliente não informa o parâmetro state na URL de redirecionamento.
No cenário #3, o usuário Gil escolhe FIWARE Lab para obter o token de
acesso através do protocolo HTTPS. Este AS não está preparado para um ataque
CSRF, sendo assim, é encontrada vulnerabilidade nesse cenário.
Nestes três primeiros cenários, percebe-se que o sistema funciona e aponta
que o Keyrock está preparado para essa categoria de vulnerabilidade. Já o AS
Vulnerável e o FIWARE Lab estão propensos ao ataque CSRF. O AS Vulnerável já
era esperado (já que o mesmo foi criado para isso). Já no FIWARE Lab, a
vulnerabilidade devolve o código de autorização mesmo quando o cliente não
informa o parâmetro state na URL de redirecionamento.
Os três próximos cenários são executados para o ataque à vulnerabilidade AS
Mix-Up (Subseção 2.4.2). No cenário #4, a usuária Alice escolhe o AS Vulnerável
para obter o token de acesso através do protocolo HTTP. Este AS não está
preparado para um ataque AS Mix-Up, sendo assim, é encontrada a vulnerabilidade
nesse cenário.
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No cenário #5, o usuário Bob escolhe o Keyrock para obter o token de acesso
através do protocolo HTTP. Este AS não está preparado para um ataque AS Mix-Up,
sendo assim, a vulnerabilidade deste cenário é encontrada.
No cenário #6, o usuário Gil escolhe FIWARE Lab para obter o token de
acesso através do protocolo HTTPS. Este AS não está preparado para um ataque
AS Mix-Up, sendo assim, é encontrada a vulnerabilidade nesse cenário.
Nota-se que são encontradas vulnerabilidades nos cenários #4, #5 e #6 que
executam o ataque AS Mix-Up. A vulnerabilidade ao AS Vulnerável já era esperada
devido este AS ser criado sem essa proteção. Os Servidores de Autorização
Keyrock e FIWARE Lab mostraram que estão vulneráveis a este ataque, pois não
implementam as precauções necessárias. Seguindo as recomendações (FETT,
2020b), eles deveriam incluir seus respectivos identificadores de emissor (parâmetro
iss) na resposta de autorização e os clientes deveriam extrair o valor deste
parâmetro das respostas quando o mesmo estiver presente. Com esta medida, o
cliente garante que está fazendo solicitações para o mesmo AS que iniciou o fluxo.
Um outro ponto importante é que no cenário #6, onde é utilizado o FIWARE Lab em
uma rede HTTPS fim a fim, mesmo que os dados trafeguem em um ambiente
seguro, se as recomendações não forem seguidas, o fluxo está propenso à
vulnerabilidade.
Os três últimos cenários são executados para o ataque da vulnerabilidade 307
Redirect (Subseção 2.4.3). No cenário #7, a usuária Alice escolhe o AS Vulnerável
para obter o token de acesso através do protocolo HTTP. Este AS não está
preparado para um ataque 307 Redirect, sendo assim, a vulnerabilidade é
encontrada nesse cenário.
No cenário #8, o usuário Charlie escolhe o Keyrock para obter o token de
acesso através do protocolo HTTP. No teste é detectado que este AS está
preparado para um ataque 307 Redirect, e não devolve o código HTTP 307 nas
URLs de redirecionamento.
No cenário #9, o usuário Gil escolhe FIWARE Lab para obter o token de
acesso através do protocolo HTTPS. No teste é detectado que este AS está
preparado para um ataque 307 Redirect e não devolve o código HTTP 307 nas
URLs de redirecionamento.
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Nos últimos três cenários, verifica-se que o único AS que está propenso ao
ataque 307 Redirect é o AS Vulnerável (conforme esperado, já que o mesmo foi
criado para isso). Tanto o Keyrock quanto o FIWARE Lab estão preparados para
essa categoria de vulnerabilidade, não devolvendo o código HTTP 307 em suas
URLs de redirecionamento.
Após a execução dos testes síncronos, foi possível identificar que as
vulnerabilidades CSRF e AS Mix-Up ocorrem mesmo em ambiente que trafega seus
dados em um protocolo seguro (HTTPS) fim a fim.

5.4 Resultados do Cenário de Teste Assíncrono

O sistema proposto também alerta sobre as vulnerabilidades encontradas na
arquitetura HTTP em tempo real. Nesta Subseção o cenário é executado de maneira
assíncrona, para isso, é utilizado o sistema proposto nesta dissertação através do
Painel de Controle e escolhida a execução Analyse Network Traffic. Nesta execução
é possível analisar um tráfego de rede em tempo real para encontrar possíveis
vulnerabilidades. A captura dos dados abrange apenas os componentes presentes
na arquitetura HTTP. Nem todos os dados da arquitetura HTTPS são capturados
pelo sistema proposto. O mesmo captura dados dentro de um ambiente Docker,
como o FIWARE Lab é um sistema externo e está exposto na internet, seus dados
não são capturados nem exibidos no Analyse Network Traffic.
A Tabela 3 mostra os resultados do teste assíncrono. Nela é possível
observar a quantidade de fluxos OAuth 2.0 Authorization Code Grant executados,
quantos desses fluxos sofreram ataque CSRF e quantos sofreram ataque AS MixUp. A tabela contém um link para o Apêndice A, onde é possível acessar detalhes e
obter mais informações sobre os resultados do teste assíncrono.
Vale a pena mencionar que a quantidade de ataques 307 Redirect não está
presente na Tabela 3. O sistema proposto não executa este ataque de forma
parametrizada. A identificação desse ataque é verificada na URLs de comunicação
entre os componentes da arquitetura.
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Tabela 3 – Resultados do Teste Assíncrono
Analyse Network Traffic detalhes
Tempo de execução

10 minutos

Qtde OAuth 2.0 Authorization Code Grant

59

Qtde Ataque CSRF

17

Qtde Ataque AS Mix-Up

20

Fonte: Próprio autor

As informações compostas nos resultados, são obtidas a partir do arquivo de
log de controle da aplicação. Neste arquivo de log é possível ter uma visão geral de
tudo que aconteceu em um cenário específico delimitando o início e fim da
execução. No Painel de controle é possível encontrar as vulnerabilidades de forma
online e oferece links para possíveis correções que atenuem aquela vulnerabilidade.
Com base nos resultados é possível entender que o sistema proposto, com
pequenos ajustes, pode ser utilizado em outros ambientes que utilizem o OAuth 2.0.
Após execução do teste assíncrono, foi possível identificar que o sistema
proposto é capaz de encontrar as vulnerabilidades CSRF, 307 Redirect e AS Mix-Up
e propor mitigações com base nas recomendações impostas pela Internet
Engineering Task Force (IETF).
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6 CONCLUSÃO DA PESQUISA

Esta Seção apresenta a conclusão desta dissertação de mestrado,
apresentando suas contribuições, limitações e trabalhos futuros. O experimento
desenvolvido nessa dissertação buscou a detecção e análise de vulnerabilidades do
OAuth 2.0, executado sobre o HTTP/HTTPS em um ambiente voltado para o
gerenciamento de ambientes inteligentes. O objetivo foi criar um sistema para a
detecção e análise de três categorias de vulnerabilidades nas soluções que usam
OAuth 2.0 (CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect). Uma grande motivação foi que
embora o padrão OAuth 2.0 enumere proteções de segurança obrigatórias para uma
variedade de ataques, muitas das modalidades deste padrão permitem que essas
proteções

sejam

opcionalmente

implementadas.

Para

detecção

dessas

vulnerabilidades, foi criada uma funcionalidade de execução síncrona capaz de
analisar passo a passo um fluxo OAuth 2.0 vulnerável ou até mesmo um fluxo
padrão.
Foi criado também, dentro do sistema proposto, uma funcionalidade para
alertar sobre as vulnerabilidades encontradas em tempo real. Nesta execução foi
possível analisar um tráfego de rede em tempo real, encontrar vulnerabilidades e
mostrar como mitigá-las. A captura dos dados foi feita apenas dos componentes
presentes na arquitetura HTTP.
Nesta dissertação foi explorado o uso dos componentes FIWARE para o
ambiente de teste proposto. O FIWARE possui uma gama de componentes que
facilitam o desenvolvimento de aplicações inteligentes com foco em segurança. E,
também, fornece um conjunto de APIs com implementações de referência, que
facilitam o desenvolvimento destas aplicações. Com o conhecimento adquirido
nessa dissertação, foi possível verificar a facilidade em iniciar os estudos na
plataforma FIWARE. Em poucos minutos foi possível iniciar uma aplicação "Powered
by FIWARE" com bastante suporte a documentação, vídeos e uma grande
comunidade ativa para esclarecimento de possíveis problemas.
Para maior contribuição, essa dissertação explorou o uso de um ambiente
externo para avaliar testes em um ambiente real com base no protocolo HTTPS.
Para os testes foi utilizado o FIWARE Lab, que disponibiliza contas gratuitas para o
ecossistema FIWARE. Todo o código, informações detalhadas e as dependências
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do sistema proposto encontram-se no endereço https://github.com/gilsonsf/oauthfiware do GitHub.

6.1 Contribuições

O sistema proposto pela dissertação permitiu a identificação de uma
vulnerabilidade na implementação do Keyrock (GE). Mostrou que ele está propenso
ao ataque AS Mix-Up pois não seguem as recomendações impostas por (FETT,
2020b) que garantem a mitigação dessa vulnerabilidade. O mesmo ocorreu para a
versão do FIWARE Lab disponível para experimentos pela comunidade FIWARE.
Uma outra contribuição foi a criação de um sistema, que com pequenos
ajustes, pode ser estendido para outros ambientes que utilizem o protocolo OAuth
2.0 para autorização. Com ele é possível analisar tanto um fluxo OAuth 2.0 passo a
passo em uma coleta única, quanto identificar em tempo real possíveis
vulnerabilidades e como mitigá-las.
Esta pesquisa pode ser utilizada, também, para outros protocolos que utilizam
OAuth 2.0 como base para autorização em ambientes inteligentes, como por
exemplo o protocolo COAP24. Este é um protocolo para IoT no formato de solicitação
e resposta. Ele utiliza o framework ACE (Authentication and Authorization for
Constrained Environments) (Kaduk et al., 2014) que propõe o uso de autenticação e
autorização (com base no OAuth 2.0). Neste cenário a pesquisa proposta se
enquadra muito bem para validar se os componentes participantes do fluxo OAuth
2.0 não estão propensos às categorias de vulnerabilidades tratadas nesta pesquisa.
Durante a pesquisa desta dissertação percebeu-se que alguns trabalhos não
utilizam o protocolo HTTPS, principalmente para análise de vulnerabilidades OAuth
2.0 em ambientes inteligentes. Esses trabalhos apenas fazem suas análises em
ambientes HTTP não seguros (SALHOFER, 2018) (ALONSO et al., 2019). Esta
dissertação analisa a vulnerabilidade AS Mix-Up e CSRF nos ambientes HTTP e
HTTPS. Esta análise é de extrema importância, já que muitas vulnerabilidades do
OAuth 2.0 são resolvidas quando o HTTPS é utilizado. Sendo assim, essa

24

COAP: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252
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dissertação é uma das poucas que explorou a vulnerabilidade AS Mix-Up presente
no protocolo OAuth 2.0 em ambiente inteligente. Foi possível provar através de
experimentos que essa vulnerabilidade ocorre mesmo em ambiente que trafega seus
dados em um protocolo seguro (HTTPS) fim a fim. Tendo essas evidências foi
possível propor mitigações com base nas recomendações impostas pela Internet
Engineering Task Force (IETF).
Por fim, os resultados podem servir como base para alertar e ajudar os
desenvolvedores na garantia de segurança de ambientes inteligentes que utilizam o
OAuth 2.0, mais especificamente sobre as três categorias de vulnerabilidades
(CSRF, AS Mix-Up e 307 Redirect) tratadas nesta pesquisa.

6.2 Limitações e Trabalhos Futuros

Com os resultados alcançados na implementação desta dissertação, e com o
conhecimento absorvido, é possível considerar algumas limitações e sugerir alguns
trabalhos futuros.
Uma primeira limitação do sistema proposto por essa dissertação é que o
sistema analisa apenas as categorias de vulnerabilidades (CSRF, AS Mix-Up e 307
Redirect) para um ambiente inteligente. Analisando a RFC6819 McGloin (2013)
referente a segurança e o trabalho de Felt et al. (2016), existem uma gama de
vulnerabilidades encontradas em implementações OAuth 2.0. Algumas antigas e
outras mais recentes.
O sistema proposto captura e analisa apenas dados dentro de um ambiente
on premise controlado utilizando Docker.
Por fim, essa dissertação não analisa possíveis vulnerabilidades em outros
componentes que compõem a segurança FIWARE. Como por exemplo o Wilma
(GE) que oferece suporte para funções de proxy em esquemas de autenticação
baseados em OAuth 2.0.
Com os resultados alcançados foi possível sugerir alguns trabalhos futuros.
Tais como:
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•

Além das categorias de vulnerabilidades (CSRF, AS Mix-Up e 307
Redirect) tratadas nessa pesquisa, seria possível ampliar o sistema
proposto para analisar outros tipos de categorias de vulnerabilidades como
(State Leak Attack e Naıve Client Session Integrity Attack) (FETT, 2020a),
por exemplo;

•

O sistema proposto por esta dissertação pode ser utilizado, também, para
análise de outras arquiteturas voltadas para ambientes inteligentes além
do FIWARE. SOFIA225 e City hub (Lea et al. 2014) são plataformas de IoT
baseadas em cidades inteligentes e poderiam utilizar essa dissertação
para garantir que os componentes participantes dessas plataformas estão
protegidos contra as três categorias de vulnerabilidades (CSRF, AS MixUp e 307 Redirect) estudadas nessa dissertação;

•

Outra possibilidade é que o sistema proposto captura e analisa dados
dentro de um ambiente on premise controlado utilizando Docker, uma
possível sugestão é estendê-lo para que capture dados na internet. Com
isso pode-se analisar qualquer aplicação que utilize o protocolo OAuth 2.0
para autorização.

O código do sistema proposto para essa aplicação encontra-se no endereço
https://github.com/gilsonsf/oauth-fiware do GitHub.

25

Sofia2: https://sofia2.com/
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APÊNDICE A – CENÁRIOS DE TESTES
Esta apêndice mostra em detalhes os cenários de testes apresentados na
Subseção 5.3.

Cenário de Teste #1

A usuária Alice escolhe o AS Vulnerável para obter o token de acesso através
do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade CSRF conforme
Figura 32. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em CSRF
(Subseção 2.4.1).

Figura 32 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #1)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 33, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a falta do parâmetro state no endpoint responsável pela geração do
código de autorização GET /authorizationServer/authorize/;
• (3) que mesmo sem o parâmetro state, o retorno da chamada POST
/authorizationServer/oauth2/token contém o token de acesso
(access_token) na resposta HTTP 200.
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Figura 33 – Resultado da Execução (Teste #1)

Fonte: Próprio autor

Cenário de Teste #2

O usuário Charlie escolhe o AS Keyrock para obter o token de acesso através
do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade CSRF conforme
Figura 34. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em CSRF
(Subseção 2.4.1).
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Figura 34 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #2)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 35, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a falta do parâmetro state no endpoint responsável pela geração do
código de autorização POST /oauth2/authorize/;
• (3) que ao solicitar um código de autorização, o AS retornou um erro
obrigando o solicitante informar o parâmetro state. Sendo assim, o AS
Keyrock está protegido contra a vulnerabilidade CSRF.
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Figura 35 – Resultado da Execução (Teste #2)

Fonte: Próprio autor

Cenário de Teste #3

O usuário Gil escolhe o AS FIWARE Lab para obter o token de acesso
através do protocolo HTTPS. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade CSRF
conforme Figura 36. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em
CSRF (Subseção 2.4.1).
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Figura 36 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #3)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 37, é possível verificar:
• (1) A chamada ao endpoint /auth2/authorize sem o parâmetro state no
na URL;
• (2) o redirecionamento do AS para o cliente com o código de
autorização (code=jiYo7K3WPwNmGct93MygOaPAMKCZhu). Mesmo
sem o parâmetro state foi possível obter o código de autorização;
• (3) a utilização da ferramenta Postman26 para obter o token de acesso
(access_token) a partir do código de autorização:
o (3.a)

endpoint

https://account.lab.fiware.org/oauth2/token

responsável pela geração do access_token;
o (3.b)

dados necessários no corpo da solicitação incluindo o

código de autorização;
o (3.c) retorno da solicitação incluindo o access_token.

Neste cenário foi identificado que o AS FIWARE Lab não esta protegido
contra ao ataque CSRF. O AS devolve o código de autorização mesmo quando o
cliente não informa o parâmetro state na URL de redirecionamento.

26

Postman: https://www.postman.com/
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Figura 37 – Resultado da Execução (Teste #3)

Fonte: Próprio autor

92

Cenário de Teste #4

A usuária Alice escolhe o AS Vulnerável para obter o token de acesso através
do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade AS Mix-Up
conforme Figura 38. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em
AS Mix-Up (Subseção 2.4.2).

Figura 38 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #4)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 39, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a falta do parâmetro iss no endpoint responsável pela geração do
código de autorização GET /authorizationServer/authorize/; e
• (3) mesmo sem o parâmetro iss, o retorno da chamada POST
/authorizationServer/mixup/oauth2/token contém o token de acesso
(access_token) na resposta HTTP 200.
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Figura 39 – Resultado da Execução (Teste #4)

Fonte: Próprio autor
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Cenário de Teste #5

O usuário Bob escolhe o AS Keyrock para obter o token de acesso através do
protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade AS Mix-Up conforme
Figura 40. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em AS Mix-Up
(Subseção 2.4.2).

Figura 40 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #5)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 41, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a falta do parâmetro iss no endpoint responsável pela geração do
código de autorização GET /authorizationServer/authorize/;
• (3) mostra que o fluxo foi atacado pelo AS Mix-Up; e
• (4) mesmo sem o parâmetro iss, o retorno da chamada POST
/authorizationServer/mixup/oauth2/token contém o token de acesso
(access_token) na resposta HTTP 200.
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Figura 41 – Resultado da Execução (Teste #5)

Fonte: Próprio autor
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Cenário de Teste #6
O usuário Gil escolhe o AS FIWARE Lab para obter o token de acesso
através do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o ataque à vulnerabilidade AS MixUp conforme Figura 42. Esse ataque é executado exatamente conforme explicado
em AS Mix-Up (Subseção 2.4.2).

Figura 42 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #6)

Fonte: Próprio autor

Para analise desse resultado é possível utilizar a mesma Figura 37 utilizada
no Cenário de Teste #3:
• (1) A chamada ao endpoint /auth2/authorize sem o parâmetro iss no
na URL;
• (2) o redirecionamento do AS para o cliente com o código de
autorização (code=jiYo7K3WPwNmGct93MygOaPAMKCZhu). Mesmo
sem o parâmetro iss foi possível obter o código de autorização;
• (3) a utilização da ferramenta Postman para obter o token de acesso
(access_token) a partir do código de autorização:
o (3.a)

endpoint

https://account.lab.fiware.org/oauth2/token

responsável pela geração do access_token;
o (3.b)

dados necessários no corpo da solicitação incluindo o

código de autorização;
o (3.c) retorno da solicitação incluindo o access_token.
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Neste cenário foi identificado que o AS FIWARE Lab não esta protegido
contra ao ataque AS Mix-Up. O AS devolve o código de autorização mesmo quando
o cliente não informa o parâmetro iss na URL de redirecionamento.

Cenário de Teste #7

A usuária Alice escolhe o AS Vulnerável para obter o token de acesso através
do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o OAuth 2.0 conforme Figura 43. Esse
ataque é executado exatamente conforme explicado em 307 Redirect (Subseção
2.4.3). A análise desse ataque é verificada na URLs de comunicação entre os
componentes da arquitetura.

Figura 43 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #7)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 44, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a URL de redirecionamento utilizando o código 307.

O resultado do teste mostra que a vulnerabilidade foi encontrada. Sendo
assim, este AS não está preparado para um ataque 307 Redirect.
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Figura 44 – Resultado da Execução (Teste #7)

Fonte: Próprio autor

Cenário de Teste #8

O usuário Charlie escolhe o AS Keyrock para obter o token de acesso através
do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o OAuth 2.0 conforme Figura 45. Esse
ataque é executado exatamente conforme explicado em 307 Redirect (Subseção
2.4.3). A análise desse ataque é verificada na URLs de comunicação entre os
componentes da arquitetura.
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Figura 45 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #8)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 46, é possível verificar:
• (1) os parâmetros utilizados para consulta;
• (2) a URL de redirecionamento utilizando o código 302.

O resultado do teste mostra que o código de redirecionamento que o AS
utilizou foi 302. Sendo assim, não se considera este AS vulnerável a este ataque.

Figura 46 – Resultado da Execução (Teste #8)

Fonte: Próprio autor
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Cenário de Teste #9

O usuário Gil escolhe o AS FIWARE Lab para obter o token de acesso
através do protocolo HTTP. O fluxo escolhido é o OAuth 2.0 conforme a Figura 47.
Esse ataque é executado exatamente conforme explicado em 307 Redirect
(Subseção 2.4.3). A análise desse ataque é verificada na URLs de comunicação
entre os componentes da arquitetura.

Figura 47 – Execução By Specific OAuth 2.0 Flow (Teste #9)

Fonte: Próprio autor

No resultado da execução mostrado na Figura 48, é possível verificar:
• (1) a URL de callback do AS retornando para o cliente;
• (2) o código HTTP de redirecionamento utilizando (302).

O resultado do teste mostra que o código de redirecionamento que o AS
utilizou foi 302. Sendo assim, não se considera este AS vulnerável a este ataque.
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Figura 48 – Resultado da Execução (Teste #9)

Fonte: Próprio autor

Resultado dos Testes Assíncronos

Este cenário é executado de maneira assíncrona, para isso, é utilizado o
sistema proposto nesta dissertação através do Painel de Controle e escolhida a
execução Analyse Network Traffic conforme a Figura 49. Nesta execução é possível
analisar

um

tráfego

de

rede

em

tempo

real

para

encontrar

possíveis

vulnerabilidades. O teste cria fluxos para captar fluxos OAuth 2.0 (Seção 2.2) e
ataques contra as vulnerabilidades CSRF (Subseção 2.4.1) e AS Mix-Up (Subseção
2.4.2).
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Figura 49 – Execução Analyse Network Traffic

Fonte: Próprio autor

Para entender a execução é preciso analisar o arquivo de log da aplicação
(auth-manager.log). Este arquivo registra toda interação com o sistema. Na Figura
50 é possível verificar alguns trechos para melhor entendimento:
• (1) o início e fim da execução. O tempo escolhido para esta execução
foi de 10 minutos. Existe uma diferença de alguns segundos pois o
sistema só termina a execução quando todos os fluxos terminarem
suas execuções. Podendo variar alguns segundos;
• (2) um trecho dos fluxos OAuth 2.0 que foram executados. Nesta
execução foram executados 59 fluxos;
• (3) um trecho dos fluxos AS Mix-Up que foram executados. Nesta
execução foram executados 20 fluxos;
• (4) um trecho dos fluxos CSRF que foram executados. Nesta execução
foram executados 17 fluxos;
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Figura 50 – Arquivo de log

Fonte: Próprio autor
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Na Figura 51 é possível verificar um trecho da captura online. Nesta captura
mostra as vulnerabilidades encontradas de forma online e oferece links para
possíveis correções que atenuem aquela vulnerabilidade:
• (1) vulnerabilidade CSRF encontrada no fluxo on line. Ao acessar o link
o sistema navega para uma página com a mitigação esperada para
essa vulnerabilidade;
• (2) vulnerabilidade 307 Redirect encontrada no fluxo on line. Ao
acessar o link o sistema navega para uma página com a mitigação
esperada para essa vulnerabilidade;
• (3) vulnerabilidade AS Mix-Up encontrada no fluxo on line. Ao acessar
o link o sistema navega para uma página com a mitigação esperada
para essa vulnerabilidade;
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Figura 51 – Captura online

Fonte: Próprio autor
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