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RESUMO

A simulação de ambientes computacionais é uma das principais técnicas para estudo de pro-

tocolos, seu comportamento em redes de computadores e análise da segurança da informação.

O acesso a ambientes reais para simulação de smart grids está restrito a poucas universidades

e empresas assim como existem poucas ferramentas disponíveis para sua simulação compu-

tacional, o que dificulta a realização de pesquisas nesta linha. Neste trabalho objetiva-se a

configuração de um ambiente para simulação do protocolo DNP3 utilizando exclusivamente

ferramentas open source, utilizando-se técnicas de segurança ofensiva para realizar ataques a

rede e então validar o comportamento da simulação e por fim realizar a integração do ambiente

de simulação com equipamentos reais. Para isso, foi desenvolvido um testbed virtual através

da integração e configuração de diversas ferramentas e softwares open source e posteriormente

utilizados os equipamentos do Laboratório de Proteção do Campus III na UNESP de Ilha Sol-

teira, expandindo as funcionalidades do simulador e obtendo um testbed misto com resultados

promissores em todos os testes realizados.

Palavras-chave: Protocolo DNP3. Redes de computadores. Simulação. Smart grids. SCADA.

Segurança da Informação. Teste de rede. Testbed. Open source.



ABSTRACT

The simulation of computational environments is one of the main techniques applied in the

study of protocols, the behavior of those protocols in computer networks, and the analysis of

information security procedures. Research in the area of smart grid simulation is hampered by

the fact that few universities and companies have access to real environments, and further, that

the number of computational tools available is limited. This paper therefore aims to configure

an environment for the simulation of the DNP3 protocol using exclusively open source tools

and by applying offensive security techniques including attacks which seek to exploit network

vulnerabilities; subsequently, the proposed simulation behavior is validated. For this purpose, a

virtual testbed was developed by integrating and configuring various open source software and

tools and later using the Campus III Protection Laboratory equipments at UNESP Ilha Solteira,

expanding the simulator functionalities and obtaining a mixed testbed with results promising in

all tests performed.

Keywords: DNP3 Protocol. Network computers. Simulation. Smart grids. SCADA. security

information. Network test. Testbed. Open source.
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1 INTRODUÇÃO

O uso de computadores e dispositivos interligados em rede é cada vez mais comum em

nosso dia-a-dia, sendo que cada vez mais as empresas e instituições dependem de sistemas

computacionais para realização de suas atividades cotidianas, sejam elas administrativas ou

mesmo o controle de processos industriais.

O crescimento no uso destes sistemas, combinados com sua rápida evolução, traz diversos

benefícios, como por exemplo, a possibilidade de se obter estatísticas de processos industriais

em tempo real, porém também surgiram novas ameaças à segurança que vem crescendo a cada

ano, conforme pode-se observar nas estatísticas publicadas recentemente no portal do Centro

de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.BR, 2016).

Dentro dos benefícios que surgiram com a rápida evolução das tecnologias estão as smart

grids (SGs), que segundo Fang et al. (2012) nada mais são do que o uso de tecnologias de com-

putação e comunicação para modernização do sistema de geração, transmissão e distribuição de

energia, para mudar o fluxo unidirecional do sistema convencional para um fluxo bidirecional

de dados e energia em todos os setores da rede.

Um componente fundamental das SGs, são os sistemas de supervisão e aquisição de dados

(do inglês supervisory control and data acquisition - SCADA), que também é responsável pelo

controle de processos de diversas infraestruturas críticas, tais quais: oleodutos, sistemas de água

e transporte, refinarias e uma grande variedade de operacões de fabricação (KRUTZ, 2006).

Atualmente o principal protocolo de comunicação utilizado pelas SG é o distributed network

protocol version 3 (DNP3). Conforme relatório da Newton-Evans Research Company (NEW-

TON-EVANS RESEARCH, 2013) o mesmo foi desenvolvido pela empresa Westronic Incorpo-

rated entre os anos de 1992 e 1994 e seu objetivo era que o mesmo fosse o primeiro padrão de

protocolo realmente aberto a ser utilizado em aplicações industriais (INSTITUTE OF ELEC-

TRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE, 2012).

Existem diversas pesquisas que já encontraram e mapearam falhas de segurança no pro-

tocolo DNP3, tais como os trabalhos de Gilchrist (2008), Faruk (2008) e East et al. (2009),

assim como trabalhos que procuram desenvolver ferramentas para proteção do protocolo, sendo

exemplos deste os trabalhos de Fovino et al. (2010) e Almalawi et al. (2013) que abordam a

criação de ferramentas para detecção de intrusão (intrusion detection system ou comumente

referenciado por IDS) específicas para o protocolo DNP3.

Uma lacuna encontrada ao se pesquisar SG e o protocolo DNP3 é a realização de simula-
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ção utilizando ambientes computacionais denominados testbeds virtuais, já que existem poucas

ferramentas disponíveis para este tipo de pesquisa.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho concentra-se na criação e configuração de um ambiente de simu-

lação do protocolo DNP3 em uma rede TCP/IP, que utiliza ferramentas open source e combina

técnicas de segurança ofensiva para realização de ataques de rede. O ambiente proposto per-

mite avaliar os resultados do simulador, além de validar seu comportamento em relação a um

ambiente de rede real.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

O trabalho está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 2 são introduzidos os con-

ceitos e principais características dos sistemas SCADA e SG, respectivamente. Os principais

conceitos de redes de computadores e detalhes do protocolo DNP3 são abordados no Capítulo

3. No Capítulo 4, é apresentada uma revisão atualizada da literatura, bem como uma nova ca-

tegorização de emprego do protocolo DNP3: a) análise de segurança do protocolo DNP3; b)

uso de ferramentas de IDS com o protocolo DNP3; c) uso de testbeds para simulação do pro-

tocolo DNP3. A abordagem proposta, bem como a descrição da configuração do ambiente de

simulação são detalhados no Capítulo 5. A realização/execução das simulações, e os resultados

obtidos, são explicados no Capítulo 6. Por fim no Captítulo 7 apresenta-se as conclusões do

trabalho.
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2 SISTEMAS SCADA E SMART GRIDS

Neste capítulo apresenta-se uma breve introdução aos conceitos de sistemas de supervisão

e aquisição de dados (do inglês supervisory control and data acquisition - SCADA) e smart

grids, apresentando suas definições, história e principais características.

2.1 SISTEMAS SCADA

Sistemas SCADA são componentes vitais das infraestruturas críticas da maioria das na-

ções. São utilizadas para controlar oleodutos, sistemas de água e transporte, serviços públicos,

refinarias, indústrias químicas e uma grande variedade de operações de fabricação (KRUTZ,

2006).

Estes sistemas puderam ser projetados em decorrência do surgimento dos primeiros contro-

ladores lógicos programáveis (do inglês programmable logic controllers - PLC) na década de

60, e possibilitaram que engenheiros desenvolvessem sistemas capazes de controlar componen-

tes de hardware, tais como: motores, bombas e válvulas, dentre outros, que evoluíram para o

total controle de processos industriais de forma centralizada e em tempo real.

Para realizar o controle de um processo, estes sistemas são divididos em componentes que

realizam funções específicas, conforme detalhado por Krutz (2006):

• Operador: operador humano que monitora o sistema SCADA e executa ações de super-

visão e controle do processo;

• Interface homem máquina (do inglês human machine interface - HMI): apresenta os da-

dos do sistema para o operador e prevê entradas de controle em vários formatos, tais

como: gráficos, janelas, menus suspensos, telas sensíveis ao toque e assim por diante;

• Unidade terminal mestre (do inglês master terminal unit - MTU): unidade principal no

sistema mestre/escravo, sendo responsável pela exibição das informações através da HMI,

coleta de dados de dispositivos remotos (RTUs e PLCs) e envio de informações de con-

trole para estes dispositivos;

• Unidades de terminal remoto (do inglês remote terminal unit - RTU): funciona como

escravo em uma estrutura mestre/escravo, enviando sinais de controle aos dispositivos e

também é responsável por coletar dados e os enviar ao MTU, sendo que um exemplo de

RTU pode ser um controlador lógico programável.
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• Meios de comunicação: conexões que permitem comunicação entre o MTU e os dispo-

sitivos remotos, podendo ocorrer por meio da internet, redes cabeadas, redes sem fio e

redes públicas de telefonia.

Para melhor ilustrar os componentes dos sistemas SCADA, apresenta-se na Figura 1 o dia-

grama geral do sistema.

Figura 1 - Diagrama geral do sistema SCADA.

Fonte: Adaptado de Krutz (2006).

Um exemplo de sistema SCADA em funcionamento é o monitoramento da tensão em uma

linha de transmissão, onde um RTU conectado a um sensor de tensão coleta em tempo real

suas medições e as envia para um MTU. As informações enviadas são analisadas e exibidas

para o operador através da HMI, sendo por exemplo exibidas em verde, enquanto as medições

da tensão na linha estiverem dentro dos parâmetros adequados. Em caso dos parâmetros de

tensão ficarem fora do esperado é exibida uma mensagem para o operador através da HMI

sendo possível que ele realize uma medida de contenção, como por exemplo acionar um banco

de capacitores.
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Na época de seu surgimento, os sistemas SCADA foram planejados de forma a efetuar o

controle de processos em um mesmo local físico, tendo somente componentes do próprio sis-

tema interligados em sua rede lógica e possuindo componentes desenvolvidos por um mesmo

fornecedor (ambiente homogêneo), o que fazia destes uma verdadeira "caixa preta" devido prin-

cipalmente aos seguintes fatores: sistema sem comunicação com qualquer rede externa e pro-

gramas e componentes de código fechado disponíveis apenas para seus desenvolvedores.

Esta topologia de rede fez com que estes sistemas fossem projetados sem levar em conside-

ração mecanismos de segurança nos protocolos de comunicação em rede e também no desen-

volvimento de seus componentes de software, visto que os mesmos não se interligavam com

qualquer outra rede, o que limitava muito os vetores de ameaças existentes.

Com o passar dos anos as redes de computadores tiveram uma grande evolução e com o

surgimento e popularização da internet, juntamente com a globalização da informação, o rápido

acesso passou a ser crucial e o diferencial competitivo no cotidiano das empresas e instituições.

Assim como as redes corporativas evoluíram, a forma de comunicação utilizada nas redes

com sistemas SCADA seguiu a mesma tendência, passando a utilizar componentes e protocolos

de diversos fabricantes, migrando de uma rede homogênea para uma rede heterogênea. Também

foi necessário que as redes com sistemas SCADA fossem interligadas às redes corporativas e à

internet.

Juntamente com o crescimento das redes de computadores e a internet, surgiram diversas

novas ameaças digitais, que obrigaram as empresas e instituições a buscarem mecanismos de

proteção e resposta aos incidentes. Porém, quando se fala nas redes com sistema SCADA,

muitas vezes não são tomadas as mesmas medidas de proteção e isso pode resultar em sérios

problemas para os processos que são monitorados e controlados pelos sistemas SCADA.

2.2 SMART GRIDS

O sistema convencional de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é deno-

minado unidirecional, ou seja, a energia elétrica possui apenas um fluxo possível, conforme

apresentado na Figura 2.
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Figura 2 - Fluxo convencional da energia elétrica.

Fonte: Próprio autor.

Neste cenário, por exemplo, a energia pode ser gerada em uma usina hidrelétrica, ser trans-

mitida através de linhas de transmissão e a partir das subestações é distribuída aos consumido-

res finais através de linhas de distribuição. Seguindo este modelo, existem muitos problemas

que devem ser considerados, conforme abordado no relatório técnico do Ministério de Minas e

Energia (BRASIL, 2010):

• Falta de controle e monitoramento do sistema como um todo, possuindo alto grau de

monitoramento na geração e transmissão, porém monitoramento precário na distribuição

dependendo dos consumidores finais entrarem em contato para detectar problemas na

distribuição;

• Demora nos procedimentos de ligação, religação e desligamento de unidades;

• Tarifação residencial não flexível;

• Níveis elevados de perdas técnicas (inerentes ao transporte de energia elétrica na rede)

e não-técnicas (problemas relacionados a furto de energia, erros de medição, erro de

faturamento, etc.).

Além dos pontos citados também deve ser considerado que diferentemente do Brasil, que

possui 77,1% de sua energia proveniente de hidrelétricas, conforme trabalho de Ramos (2012),

outros países, como por exemplo os que formam a Europa Central, tem 70% de dependência

de fontes de energia como combustível fóssil e energia nuclear, que além de contribuírem con-

sideravelmente para a emissão de carbono, são fontes finitas com previsão de esgotamento no

futuro (BUCHHOLZ; STYCZYNSKI, 2014).

Neste contexto surgiram as smart grids, que podem ser definidas conforme Flick e Mo-

rehouse (2011) da seguinte forma: uma smart grid não é um único dispositivo, aplicação, sis-
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tema, rede ou mesmo ideia. A definição de smart grid é a utilização de tecnologias de comuni-

cação e informação para otimizar a transmissão e distribuição de eletricidade dos geradores até

os consumidores.

De forma resumida, as smart grids nada mais são do que o uso de tecnologias de com-

putação e comunicação para modernização do sistema de geração, transmissão e distribuição

de energia, mudando o fluxo unidirecional do sistema convencional para um fluxo bidirecional

de dados e energia em todos os setores da rede (FANG et al., 2012), conforme apresentado na

Figura 3.

Figura 3 - Arquitetura clássica smart grid.

Fonte: (RAMALHO, 2014).

Na Figura 3 também são apresentadas novas designações para áreas de rede hierárquicas

utilizadas em topologias smart grid, que não são utilizadas em redes computacionais conven-

cionais, sendo elas: SAN (substation area network), HAN (home area network), BAN (build

area network), NAN (neighborhood area network) (RAMALHO, 2014).

A inserção do fluxo bidirecional de energia e dados, disponibiliza o monitoramento de todo

o sistema em tempo real e possibilita a inserção de geração de energia próxima aos centros
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de cargas, assim como da energia gerada pelo próprio consumidor final como por exemplo a

energia excedente gerada através de painéis fotovoltaicos e carros elétricos (BRASIL, 2010).

Apresenta-se na Figura 4 um exemplo completo da topologia de uma smart grid, com a

geração de energia em grandes usinas (contando também com geração eólica), transmissão

da mesma pela rede básica (linhas de transmissão) até as subestações e sua distribuição aos

consumidores através de linhas de média tensão. Também estão inseridas nesta topologia fontes

de energia secundárias como os painéis fotovoltaicos e a energia proveniente de carros elétricos.

Por fim, apresenta-se a estrutura de transmissão de dados que interliga as casas e pontos co-

merciais através de equipamentos denominados medidores inteligentes (do inglês smart meter)

e as redes de dados das concessionárias de energia, que tem seu ponto de entrada no concentra-

dor.

Figura 4 - Topologia completa de uma smart grid.

Fonte: (CASTRO; ZAMBONI; BRANDAO, 2015).

Além das mudanças nas redes e equipamentos de toda a rede de geração, transmissão e

distribuição de energia, também devem ocorrer modificações nas instalações dos consumido-

res, adicionando dispositivos inteligentes que possibilitem o aproveitamento dos benefícios das
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smart grids.

Na Figura 5 apresenta-se um exemplo de rede residencial utilizando dispositivos inteligen-

tes, onde diversos equipamentos como: painéis fotovoltaicos, carros elétricos, aerogeradores

verticais e todos os eletrodomésticos da residência são ligados ao medidor inteligente, utili-

zando o protocolo de rede sem fio zigbee. Por sua vez o medidor inteligente é interligado a um

concentrador que é a conexão com a rede das concessionárias de energia e possibilita o acom-

panhamento do consumo de cada um dos equipamentos e a criação de um perfil de consumo

mais preciso.

Figura 5 - Componentes residenciais (HANs).

Fonte: Próprio autor.

Na topologia apresentada na Figura 5 existem dois novos componentes de grande impor-

tância para a implantação das smart grids, sendo eles:

• Medidor inteligente: responsável pela ligação da casa ou ponto comercial ao restante da

rede;

• Concentrador: ponto de recepção dos dados do medidor inteligente e envio dos mesmos

para pontos de retransmissão. Um concentrador pode ser responsável pelo recebimento

de informações de um grande número de medidores.
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A implantação das smart grids ainda ocorre de forma lenta e gradual por diversas questões,

sejam elas técnicas como o tratamento da qualidade de energia devolvida pelos consumidores

ao sistema ou mesmo administrativas, como os custos envolvidos na modernização de todo o

sistema. Porém, seus benefícios são fatores determinantes para seu uso em larga escala em um

futuro próximo.

Também existem questões relacionadas à segurança da informação que devem ser leva-

das em consideração para a implantação das smart grids, visto que com o fluxo de dados em

duas vias, passa a ser possível o acesso à rede computacional das geradoras e distribuidoras

de energia, caso não sejam tomadas medidas de segurança adequadas a este tipo de estrutura.

Exemplos de que sistemas SCADA já são alvos de ataques são casos como a criação do worm

denominado stuxnet que foi o primeiro vírus de computador conhecido que tem como alvo este

tipo de sistema (GAO et al., 2010), sendo que com a implantação das smart grids este tipo de

ameaça tende a se tornar cada vez mais comum.

As medidas de segurança na implantação destas redes devem ser adotadas em diversas

camadas, tais como: meios físicos de comunicação, protocolo de rede utilizado, aplicações

SCADA, etc.

2.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Neste capítulo foi feita uma pequena introdução sobre os sistemas SCADA e as smart grids,

que são importantes para a compreensão da pesquisa proposta, dando uma visão geral sobre suas

características e importância.

Os sistemas SCADA são parte fundamental das smart grids, já que são responsáveis por

monitorar todo o fluxo de dados e possibilitar aos operadores mecanismos de intervenção no

caso de detecção de incidentes, sendo desta forma prováveis alvos em casos de cyber terrorismo.
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3 REDES DE COMPUTADORES, DNP3 E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Neste Capítulo serão abordados os principais conceitos sobre o funcionamento e a comu-

nicação de equipamentos através de redes de computadores, detalhando o comportamento de

protocolos de rede e principalmente do protocolo DNP3. Também são tratados conceitos de se-

gurança da informação e ameaças à segurança, assim como o protocolo de rede ARP que é um

dos principais alvos de ataques de rede e será utilizado na simulação apresentada no Capítulo 6.

3.1 COMUNICAÇÃO EM REDES DE COMPUTADORES

Para reduzir a complexidade do projeto, a maioria das redes é organizada como uma pilha

de camadas colocadas umas sobre as outras. Em todas as redes o objetivo de cada camada é

oferecer determinados serviços às camadas superiores, isolando estas camadas dos detalhes de

implementação desses recursos (TANEMBAUM, 2011).

Pela grande variedade de fabricantes de equipamentos, tornou-se necessária a definição de

uma arquitetura única que preferencialmente fosse aberta e pública. Neste contexto a internati-

onal organization for standardization (ISO) definiu o modelo denominado reference model for

open system interconnect (OSI) que propõe uma estrutura com sete níveis como referência para

a arquitetura dos protocolos de rede (SOARES; LEMOS; SERGIO, 1995).

Atualmente o protocolo padrão para troca de informações em redes é o TCP/IP sendo que

quando dois ou mais dispositivos precisam se comunicar, utilizam suas especificações. Para

facilitar a implementação das regras do protocolo, ele foi dividido em camadas, onde cada uma

delas possui funcionalidades específicas que atendem a determinadas etapas da comunicação

entre os dispositivos. Na Tabela 1 detalha-se as camadas do protocolo TCP/IP, assim como

exemplifica alguns protocolos de rede utilizados em cada uma delas.

Tabela 1 - Camadas do protocolo TCP/IP.

Camada Descrição Protocolos da Camada

Camada 4 Aplicação HTTP, DNS, SMTP

Camada 3 Transporte TCP, UDP

Camada 2 Internet IP, ICMP

Camada 1 Física Ethernet, Token Ring

Fonte: Próprio autor.

As camadas do protocolo TCP/IP estão organizadas em uma pilha hierárquica, sendo que
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cada uma das camadas é responsável por fornecer determinados serviços para a camada ime-

diatamente superior. A estrutura de uma camada é comparada a uma máquina virtual que ofe-

rece serviços a camada situada acima dela (TANEMBAUM, 2011). As camadas do protocolo

TCP/IP são:

• Camada de aplicação: possui os protocolos comumente utilizados pelo usuário, sendo

um exemplo muito utilizado o HTTP (hypertext transfer protocol), que constitui a base

para a world wide web (WWW);

• Camada de transporte: a função desta camada é permitir que dois hosts (um de origem

e outro de destino) mantenham uma conversação. São utilizados dois protocolos para

este fim: o protocolo TCP (orientado à conexão) e o protocolo UDP (não orientado à

conexão);

• Camada de internet: nesta camada é tratado o roteamento dos pacotes para que a comu-

nicação entre os hosts seja realizada. Um exemplo de protocolo utilizado é o IP;

• Camada física: a camada física é definida por protocolos que são utilizados de acordo

com o meio físico que interliga o host a rede, tais como: IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE

802.3z (ethernet), IEEE 802.11 (wireless) e IEEE 802.5 (token ring) dentre outros.

Na Figura 6 demonstra-se a hierarquia entre as camadas do modelo TCP/IP, assim como os

fluxos de envio de informações (setas entre camadas) e estabelecimento de comunicação (setas

tracejadas). É importante notar que a comunicação lógica ocorre entre camadas de um mesmo

nível.
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Figura 6 - Comunicação do protocolo TCP/IP.

Fonte: Adaptado de Tanembaum (2011).

Para as redes que utilizam sistemas SCADA, a international electrotechnical comission

(IEC) define um modelo de três camadas conhecido como enhanced performance architecture

(EPA), sendo o DNP3 baseado nele. Neste modelo as camadas utilizadas são: camada física,

enlace de dados, pseudo-transporte e a camada de aplicação. Este modelo reduz o número

de camadas e o tamanho da unidade de dados do protocolo (PDU) em cada camada, desta

forma este modelo ajuda a enviar e receber pequenas quantidades de dados de forma eficiente

(FARUK, 2008).

Na Figura 7 apresenta-se um comparativo entre as camadas do modelo TCP/IP, o modelo

EPA e o procolo DNP3.
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Figura 7 - Camadas dos modelos TCP/IP, EPA e DNP3.

Fonte: Próprio autor.

3.2 O PROTOCOLO DE REDE DNP3

O protocolo DNP3 (distributed network protocol version 3) foi desenvolvido pela empresa

Westronic Incorporated entre os anos de 1992 e 1994. O objetivo era que o mesmo fosse o pri-

meiro padrão de protocolo realmente aberto a ser utilizado em aplicações industriais. Em sua

proposta de desenvolvimento este novo protocolo deveria incorporar as melhores funcionalida-

des de outros protocolos já utilizados, além de novas ideias (INSTITUTE OF ELECTRICAL

AND ELECTRONICS ENGINEERS - IEEE, 2012).

Segundo o relatório do grupo de pesquisa Newton-Evans Research (NEWTON-EVANS

RESEARCH, 2013), o DNP3 é o principal protocolo utilizado em redes de supervisão e con-

trole de energia elétrica nos Estados Unidos, tanto na interligação de subestações quanto na

comunicação entre elas e outros dispositivos. Houveram poucas modificações nas pesquisas

realizadas entre os anos de 2010 e 2013 e este fato direcionou o foco desta pesquisa ao DPN3,

não abordando-se outros protocolos como o IEC 61850.

3.2.1 Detalhamento das Camadas do Protocolo DNP3

Para a plena compreensão das pesquisas sobre segurança neste protocolo e desenvolvimento

de técnicas e ferramentas de proteção é fundamental conhecer a fundo o funcionamento de to-

das as camadas do DNP3, conforme trabalho de East et al. (2009). Na sequência desta seção

será feito o detalhamento de cada uma das camadas utilizadas pelo protocolo DNP3, desconsi-
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derando a camada física, que não é especificada pelo protocolo.

A seguir cada uma das camadas do protocolo DNP3 será apresentada:

• Camada de enlace (data link): camada responsável por manter a comunicação lógica

confiável entre os dispositivos para facilitar a transferência das mensagens. Na Figura 8

exibe-se o cabeçalho desta camada em detalhes.

Figura 8 - Camada de enlace.

Fonte: (EAST et al., 2009).

Em que:

– Start: este campo sempre possui o valor 0x0564 que possibilita ao destinatário da

mensagem saber onde o quadro se inicia;

– Lenght: informa o número de bytes do restante do quadro, não levando em conside-

ração o campo CRC;

– Link control: controla o fluxo da mensagem provendo sequenciamento e determi-

nando as funções do quadro. Seu código do quarto bit determina a proposta da

mensagem e também possui duas marcas para sincronizar a comunicação e o fluxo

de controle;

– Destination address: especifica o endereço do destinatário da mensagem e também

pode conter o endereço de broadcast 0xFFFF;

– Source address: identifica o endereço do emissor original da mensagem;

– CRC: inclui o cabeçalho para verificar a integridade da transmissão.

• Camada de pseudo-transporte (pseudo-transport): camada responsável pela divisão das

mensagens que serão transmitidas em pequenos pedaços e pela remontagem das mensa-

gens quando as mesmas são recebidas pelo seu destinatário. Na Figura 9 são apresentados

os detalhes desta camada.
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Figura 9 - Camada de pseudo-transporte.

Fonte: (EAST et al., 2009).

Em que:

– FIN: indica o final de quadro do fragmento de mensagem;

– FIR: indica o início de quadro do fragmento da mensagem;

– Sequence: campo que é incrementado a cada quadro de comunicação e utilizado

para reorganizar os quadros pela camada de aplicação.

• Camada de aplicação (application): camada responsável pelo envio e recebimento das

mensagens no DNP3, definindo também as funções disponíveis para mestres e escravos.

Apenas os mestres podem enviar mensagens de solicitação sendo que os escravos podem

enviar mensagens não solicitadas para informar eventos críticos ou importantes. Detalhes

desta camada são apresentados na Figura 10, a seguir.

Figura 10 - Camada de aplicação.

Fonte: (EAST et al., 2009).

Em que:

– Aplication control: possui duas marcações que são utilizadas para indicar o início

ou o final do fragmento de mensagem e um número de sequência utilizado na re-

organização dos quadros. Também possui uma marcação adicional para solicitar a

confirmação do recebimento do fragmento de mensagem;
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– Function code: campo que define qual a função do protocolo DNP3 está sendo

utilizada na mensagem;

– Internal indicator: cada bit neste campo tem um significado específico que é atua-

lizado de acordo com a mensagem de resposta, tais como: tempo de sincronização

requerido, parâmetro inválido, código de função não implementado;

– Data section: objetos de dados definidos para permitir dispositivos com plataformas

diferentes na comunicação de dados e comandos.

3.2.2 Arquitetura de Comunicação do Protocolo

O protocolo DNP3 trabalha com três simples modos de comunicação entre o centro de

controle (MTU) e os dispositivos remotos (RTU): ponto a ponto, multi-ponto e hierárquica

(EAST et al., 2009), conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11 - Topologias de rede DNP3.

MTU

RTU

Ponto a Ponto

MTU

RTU

RTU RTU
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MTU
MTU  / RTU RTU

Multi-Ponto

Fonte: Próprio autor.

Na topologia ponto a ponto existe uma ligação direta entre o dispositivo MTU que é res-

ponsável por tratar as informações e o dispositivo RTU que tem como função realizar a coleta

de dados de sensores e enviar comandos a atuadores.
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A topologia multi-ponto se comporta de forma muito semelhante a topologia ponto a ponto

porém, um dispositivo MTU é responsável por tratar os dados de diversos dispositivos RTUs.

Finalmente na topologia hierárquica é feita uma combinação das duas topologias listadas

anteriormente, onde existe um dispositivo MTU que se comunica com um dispositivo RTU

como na topologia ponto a ponto. Porém, este dispositivo RTU responde como MTU para

outros dispositivos RTUs, criando assim uma hierarquia de controle.

3.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES

Dados, informação e conhecimento, pela sua alta capacidade de adicionar valor a processos,

produtos e serviços, constituem recursos cada vez mais críticos para o alcance da missão e dos

objetivos organizacionais (BEAL, 2005).

A segurança da informação (SI) pode ser entendida como o processo de proteger informa-

ções das ameaças para a sua integridade, disponibilidade e confidencialidade. Conforme Beal

(2005) a SI visa preservar ativos de informação levando em conta estes três objetivos funda-

mentais:

• Confidencialidade: garantia de que o acesso a informação é restrito aos seus usuários

legítimos;

• Integridade: garantia da criação legítima e da consistência da informação ao longo de seu

ciclo de vida, em especial, prevenção contra criação, alteração ou destruição não auto-

rizada de dados e informações. O objetivo de autenticidade da informação é englobado

pelo de integridade, quando se assume que este visa garantir não só que as informações

permaneçam completas e precisas, mas também que a informação capturada do ambiente

externo tenha sua fidedignidade verificada e que a criada internamente seja produzida

apenas por pessoas autorizadas e atribuída unicamente ao seu autor legítimo;

• Disponibilidade: garantia de que a informação e os ativos associados estejam disponí-

veis para os usuários legítimos, de forma oportuna, no exato momento em que forem

necessários.

Na Figura 12 ilustra-se os três pilares utilizados na SI e que devem ser considerados para que

os sistemas e infraestruturas de comunicação possuam mecanismos de segurança adequados,

sendo importante notar que cada um dos pilares deve ser continuamente analisado.
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Figura 12 - Pilares da segurança da informação.

Fonte: Adaptado de Beal (2005).

No contexto em que as SG estão inseridas, a segurança de toda a estrutura de tecnologia

da informação (TI) deve ser analisada, sempre levando em consideração os objetivos citados,

visto que qualquer incidente pode gerar um grande impacto à toda a sociedade e gerar, além de

grande prejuizo financeiro, problemas que podem ocasionar na perda de vidas dos cidadãos.

3.3.1 Ameaças às Redes de Computadores

Quando as primeiras redes de computadores surgiram, foram projetadas para interligar pou-

cos equipamentos que normalmente estavam localizados em uma mesma sala ou quando muito

distantes no mesmo prédio, sendo inicialmente homogêneas e compostas por equipamentos de

um mesmo fabricante.

Com o passar do tempo as redes passaram a ser heterogêneas e utilizar protocolos abertos,

tendo como principal preocupação a interconectividade das redes e não a segurança na criação

e implementação de seus protocolos.

A partir da popularização da internet as falhas de segurança nos protocolos passaram a ser

uma preocupação real, sendo que conforme Stallings (2008), já no ano de 1994 o internet archi-

tecture board (IAB) emitiu um relatório intitulado "security in the internet architecture", que

estabelecia o consenso geral de que a internet deveria ser mais segura e apontava as principais

áreas para implantação de mecanismos de segurança para ameaças existentes.

Uma ameaça, no contexto de redes de computadores, é definida como a expectativa de acon-

tecimento acidental ou proposital, causado por um agente que pode afetar um sistema ou ativo

da informação, sendo que para tal utiliza uma vulnerabilidade (fragilidade) para concretizar um
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ataque.

As redes de computadores e a internet evoluíram cada vez mais com o passar dos anos e se

tornaram ferramentas fundamentais para as empresas e instituições, passando também a serem

atrativas para criminosos e pesquisadores da área de SI, sendo que conforme apresenta-se na

Figura 13 a cada ano o número de incidentes de segurança reportados vem crescendo e no ano

de 2014 observa-se um número que chega a ser superior em mais de duas vezes, comparado

com o pior ano até então (2012).

Figura 13 - Incidentes de segurança reportados pelo CERT.br.

Fonte: CERT.br (2016).

3.3.2 Categorias de Ataques às Redes de Computadores

Assim como as redes de computadores se modernizaram e evoluíram com o passar dos

anos, os ataques a elas cada vez mais vem se modernizando e automatizando. Tem-se assim um

cenário onde é fundamental se preocupar com a segurança dos ativos de informação. Conforme

Stallings (2008), todos os ataques à segurança podem ser classificados em ataques passivos e

ataque ativos.

Ataque passivo: possue a natureza de monitoramento da transmissão dos dados e possui

ainda duas categorias:

• Liberação do conteúdo de mensagens: se caracteriza pelo acesso a informações confiden-

ciais contidas em e-mails, arquivos ou mesmo conversas telefônicas;
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• Análise de tráfego: quando se utilizam técnicas de monitoramento de tráfego de rede para

observar a troca de informações e extrair conteúdo confidencial.

Ataque ativo: os ataques ativos envolvem a modificação ou mesmo criação de um fluxo de

dados e pode ser subdividido em quatro categorias:

• Disfarce: ocorre quando uma entidade finge ser uma entidade diferente, normalmente

incluindo uma das outras formas de ataque ativo. Por exemplo, sequências de transmissão

podem ser capturadas e reproduzidas depois que houver uma sequência de autenticação

válida, permitindo assim que uma entidade autorizada com poucos privilégios obtenha

privilégios extras;

• Repetição: envolve a captura passiva de um tráfego de dados e sua subsequente retrans-

missão para produzir um efeito não autorizado;

• Modificação de mensagens: simplesmente significa que alguma parte de uma mensagem

legítima foi alterada ou que as mensagens foram adiadas ou reordenadas para produzir

um efeito não autorizado. Por exemplo uma mensagem significando "permitir que Andre

leia contas de arquivo confidencial" pode ser modificada para "permitir que Pedro leia

contas de arquivo confidencial";

• Negação de serviços: impede ou inibe o uso/gerenciamento de uma estrutura de comuni-

cação.

3.3.3 Ataque de Negação de Serviço (DOS)

Os ataques de negação de serviço (do inglês denial of service - DoS) consistem basicamente

em indisponibilizar o acesso a um serviço fornecido por um servidor à uma rede de computa-

dores, como por exemplo tornar um site de vendas indisponível para seus clientes. No contexto

das SG um exemplo de ataque do tipo DoS, seria tornar o acesso as leituras de sensores indis-

ponível para o sistema SCADA, impossibilitando que o operador do sistema tenha acesso as

informações sobre o processo monitorado.

Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para criar um ataque DoS, porém será

detalhada a técnica denominada syn flooding devido a sua simplicidade de execução e por ser

uma das primeiras técnicas utilizadas para este tipo de ataque.

Para compreender o ataque syn flooding é necessário entender como o início da comu-

nicação entre dois dispositivos de rede que utilizam o protocolo TCP (orientado à conexões)

funciona. Para iniciar a comunicação, os dispositivos realizam um procedimento denominado

three way handshake (aperto de mãos de três vias), exemplificado na Figura 14, e que consiste

nas seguintes etapas (GEETHA; SREENAT, 2014):
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Figura 14 - Three way handshake.
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Fonte: Próprio autor.

1. O dispositivo A, que inicia a comunicação, envia um pacote de rede ao dispositivo B com

a flag SYN habilitada, informando que quer iniciar uma comunicação e fica no aguardo

da resposta;

2. Ao receber o pacote com a flag SYN, o dispositivo B responde ao dispositivo A com um

pacote de rede com as flags SYN e ACK habilitadas, informando que aceita a conexão, e

fica aguardando a resposta do dispositivo A;

3. Quanto o dispositivo A recebe o pacote de rede com as flags SYN e ACK habilitadas ele

responde ao dispositivo B com um pacote de rede com a flag ACK habilitada, confirmando

o recebimento e informando que está pronto para transmitir os dados;

4. O Dispositivo B então recebe o pacote de rede com a flag ACK habilitada, confirma o

estabelecimento da conexão e passa a receber os dados enviados pelo dispositivo A.

Ao analisar o three way handshake, pesquisadores descobriram uma falha que afeta todo

dispositivo que utiliza comunicação TCP, onde um criminoso modifica os pacotes TCP de início

de conexão antes de enviá-los ao seu destino.

Na Figura 15 detalha-se o funcionamento do ataque syn flooding, onde o criminoso envia

um pacote para início de conexão com a flag SYN ativada e forja seu endereço de origem.

Desta forma quando o alvo recebe o pacote, envia uma resposta com as flags SYN e ACK para
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o endereço forjado e fica aguardando o retorno de um pacote com a flag ACK para estabelecer

a conexão.

Como o endereço forjado não enviou os pacotes iniciais o alvo ficará aguardando um retorno

de suas respostas por tempo indeterminado, sendo que ao enviar uma grande quantidade de

pacotes deste tipo o criminoso faz com que o alvo esgote todos os seus recursos de hardware

ao aguardar o retorno de todos os pacotes. Assim deixa de responder às solicitações válidas e

cria-se um ataque de DoS.

Figura 15 - O ataque syn flooding.
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Fonte: Próprio autor.

A maioria dos sistemas operacionais já está apta a evitar um ataque de syn flooding, já que

ao detectar um grande número de conexões aguardando o retorno de um pacote ACK para seu

estabelecimento, passa a fechá-las e disponibiliza recursos para o dispositivo antes que deixe de

responder.

Existem diversas outras técnicas para se criar um ataque do tipo DoS sendo que para cada

um delas existem mecanismos de proteção e pesquisas relacionadas diretamente com as tecno-

logias envolvidas.

3.3.4 O Protocolo Address Resolution Protocol (ARP)

O protocolo ARP é responsável por fazer a conversão de endereços IP utilizados para ende-

reçamento pela segunda camada (camada internet) do protocolo TCP/IP para endereços físicos



3.3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES DE COMPUTADORES 40

chamados de MAC (medium access controllers) utilizados pela primeira camada (camada fí-

sica) dentro de uma rede local (do inglês local area network - LAN).

Desta forma, quando um pacote de rede chega a LAN, o host utiliza a função ARP request

enviando o endereço IP do destino e aguarda que seja enviada a resposta contendo o endereço

MAC para então enviar o pacote para o destinatário correto.

Um dos ataques mais eficientes ao protocolo ARP é conhecido como ARP spoofing e utiliza

o padrão de envio de ARP requests e ARP responses como vetor de ataque. Existem duas

maneiras de realizar o ARP spoofing, conforme o trabalho de Yao et al. (2010):

• Falsificação do gateway: neste caso o host malicioso envia para seu alvo informações fal-

sas quanto ao gateway da rede informando como endereço MAC do gateway seu próprio

endereço. Desta forma todo o tráfego de rede que não seja destinado a LAN passa a ser

enviado para o atacante ao invés do gateway e a máquina alvo acaba isolada de qualquer

outra rede. Na Figura 16 ilustra-se este tipo de ataque.

Figura 16 - ARP spoofing com DoS.
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Fonte: Próprio autor.

• Ataque de homem no meio, ou do inglês man in the middle (MITM): neste cenário o

criminoso envia informações falsas quanto ao endereço MAC tanto para o alvo quanto

para o gateway da rede. Desta forma o atacante passa a ser considerado como o gateway

da rede para o alvo e o próprio gateway irá tratar o atacante como sendo o alvo. Assim

todo o tráfego de rede que não seja destinado a LAN passa a ser interceptado pelo atacante
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e encaminhado para o gateway que irá responder para o atacante a todas as solicitações

realizadas como se ele fosse o host alvo. Na Figura 17 ilustra-se este tipo de ataque.

Figura 17 - ARP spoofing com MITM.
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Fonte: Próprio autor.

Uma proposta para evitar ataques deste tipo é que todos os dispositivos de rede utilizem

tabelas estáticas de endereçamento ARP e assim os dispositivos não estariam sujeitos a este

ataque, porém este procedimento deve ser realizado manualmente e toda vez que um novo

dispositivo for adicionado a rede, a tabela de todos os demais dispositivos deve ser atualizada.

Existem outras propostas para mitigar este tipo de ataque como a sugerida no trabalho de

Oliveira (2015), onde é adicionado à rede um dispositivo com função de controle das respostas

às solicitações de ARP request e que obteve resultados muito positivos nas simulações realiza-

das pelo autor.

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Conforme consta no relatório da Newton-Evans Research Company (NEWTON-EVANS

RESEARCH, 2013), o protocolo DNP3 é o mais utilizado em redes do sistema de energia

elétrica e o mesmo foi o protocolo que teve o maior crescimento entre os anos de 2010 e 2013.

Assim é de grande importância o seu estudo e análise, levando em consideração a segurança da

informação, principalmente para que a implantação das SG e sua proteção seja feita de forma a
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mitigar o maior número possível de ameaças e assim evitar possíveis problemas que afetariam

diretamente a qualidade de vida da sociedade.

Foi apresentada uma pequena introdução à SI, às ameaças e tipos de ataques com detalhes

de seu funcionamento, que podem afetar uma rede de computadores e que são fundamentais

para compreensão dos experimentos do Capítulo 6. As técnicas e conceitos apresentados podem

ser aplicadas às SG, sendo que neste contexto os impactos causados são extremamente graves e

causam sérios prejuízos e problemas à sociedade.

Como exemplos da aplicação destas técnicas às SG pode-se considerar um ataque do tipo

MITM através do protocolo ARP (detalhado na seção 3.3.4), em que um criminoso com acesso

à rede poderia indisponibilizar o acesso às leituras de sensores de temperatura e voltagem para

o sistema SCADA ou mesmo modificar essas informações, causando assim, caso seja de seu

interesse, grandes problemas para o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica.
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4 REVISÃO DE LITERATURA E TRABALHOS RELACIONADOS

Neste Capítulo será apresentada uma revisão atualizada da literatura bem como uma nova

categorização de emprego do protocolo DNP3. Também aborda-se as principais pesquisas rela-

cionadas ao tema.

4.1 PROPOSTAS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA DO PROTOCOLO DNP3

Como no projeto do protocolo DNP3 não foram inseridos mecanismos de segurança, ele é

suscetível a diversos tipos de ameaças digitais. Alguns exemplos são: ARP spoofing e MITM

que possibilitam a interceptação de informações enviadas na rede; e modification onde as in-

formações enviadas entre dispositivos da rede são interceptadas e modificadas antes de serem

repassadas aos seus destinatários reais, dentre outras.

Para mitigar estas ameaças e melhorar a segurança na implementação do protocolo DNP3

foram feitas sugestões de mudanças em sua estrutura, como será abordado nas próximas seções

deste capítulo.

4.1.1 Mecanismos de Segurança por Autenticação

A técnica denominada DNP Secure implementa mecanismos de autenticação no protocolo

DNP3, baseado nos seguintes princípios, conforme trabalho de Gilchrist (2008):

• Somente autenticação: implementa a autenticação no protocolo, porém não trata a crip-

tografia dos dados ou nenhum outro mecanismo de segurança;

• Somente camada de aplicação: esta especificação descreve a autenticação apenas na ca-

mada de aplicação;

• Bi-direcional: pode ser utilizado na transmissão de dados nos fluxos: master-to-outstation

e outstation-to-master;

• Desafio de resposta: onde para autenticar as duas partes envolvidas na comunicação são

utilizados algoritmos de hash;

• Chaves pré-compartilhadas: esta implementação utiliza chaves pré-compartilhadas por

padrão, onde no momento da implantação elas são fornecidas a todos os equipamentos

envolvidos na troca de informação;
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• Tolerância de retorno: é o conjunto de recomendações que deve ser satisfeito quando um

dispositivo seguro estabelece comunicação com um dispositivo não seguro;

• Expansível: permite que administradores dos sistemas modifiquem algoritmos, tamanho

de chaves e outros parâmetros de segurança;

• Frente de perfeito sigilo: no caso do comprometimento de uma chave pré-compartilhada

somente os dados de uma sessão estão em risco, não permitindo que um atacante acesse

dados de outra sessão;

• Múltiplos usuários: permite que múltiplos usuários realizem acesso aos sistemas no dis-

positivo master.

Estes princípios fornecem as diretrizes para a implementação de controles de segurança,

sendo que o DNP secure utiliza dois mecanismos principais (GILCHRIST, 2008), discutidos a

seguir.

1. A keyed-hash message authentication code ou HMAC: um hash é um cálculo realizado

em uma mensagem muito similar a um checksum ou verificação de redundância cíclica.

O valor calculado é muito sensível quanto a mudanças na mensagem, sendo muito im-

provável que duas mensagens diferentes gerem o mesmo hash. Neste mecanismo de

autenticação DNP3 é realizado um HMAC para a autenticação de cada mensagem crítica,

sendo que a chave compartilhada nunca é transmitida no link de dados.

Na Figura 18 detalha-se o processo de autenticação proposto, onde antes de se enviar

uma mensagem crítica é gerada uma mensagem aleatória e utilizando-se uma chave é

feito o processo de hash da mesma e então a mensagem e o hash calculado são enviados

ao seu destino. Ao receber as informações o destinatário utiliza sua própria chave para

reproduzir o processo de hash na mensagem recebida e compara o seu resultado com o

que lhe foi enviado. Caso os hash calculados sejam iguais, a autenticidade do emissor das

informações é constatada, já que somente dispositivos válidos recebem as chaves oficiais.
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Figura 18 - Autenticação usando HMAC.
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Fonte: Prório autor.

2. Troca de desafios de resposta: este é um mecanismo de segurança muito comum e focado

na prevenção de ataques de replay, onde informações válidas são maliciosamente ou de

forma fraudulenta repetidas ou atrasadas. Neste caso quando um dispositivo recebe uma

mensagem ele irá decidir se ela é crítica e requer autenticação ou não (baseado no func-

tion code do protocolo DNP3). Sendo uma mensagem crítica o dispositivo faz o desafio

de mensagem através da transmissão de dados aleatórios. Para autenticar esta mensagem

crítica, o emissor da mesma deve responder com um HMAC calculado através da mensa-

gem crítica, da chave secreta e os dados aleatórios enviados. Caso o emissor da mensagem

não obtenha sucesso no desafio, a autenticação da mensagem falha e a mesma não será

recebida no dispositivo de destino, sendo que em caso de diversas falhas de autenticação

o dispositivo para de responder, assumindo que está sofrendo um ataque.

Na Figura 19, acima da linha pontilhada é exemplificado o início da comunicação quando

a mensagem enviada é do tipo não crítica, não sendo feita nenhuma modificação no com-

portamento original do protocolo DNP3. Também na Figura 19, abaixo da linha pon-

tilhada observa-se como o comportamento do protocolo foi modificado ao receber uma

mensagem crítica, ficando definido que é necessário que seja utilizado o desafio de res-

posta antes do processamento da mensagem enviada.
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Figura 19 - Comunicação comum x desafio de resposta.
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Fonte: Próprio autor.

Os mecanismos e princípios citados trabalham de forma eficaz para mitigar ameaças re-

lacionadas a ataques como: spoofing, modification, relay. Esta implementação não trata da

criptografia dos dados, apenas da confirmação de que as mensagens enviadas e recebidas tive-

ram como ponto de partida usuários válidos.

4.1.2 Mecanismo de Segurança por Criptografia

A técnica denominada DNPSec é uma proposta de framework que busca garantir os três

princípios básicos da segurança da informação sendo eles: autenticidade, integridade e confi-

dencialidade, adicionando criptografia ao protocolo e mantendo o mínimo impacto possível ao

fluxo de dados (FARUK, 2008).

Para implementar as melhorias de segurança no protocolo, é necessário modificar o protocol

data unit (PDU) do DNP3 em sua camada de enlace, possuindo dois componentes principais:

DNPSec PDU structure e o gerenciamento de chaves.

Para melhor compreensão das modificações necessárias ao protocolo DNP3, abordar-se-á a

seguir estes dois componentes (FARUK, 2008):

1. DNPSec PDU structure: esta estrutura consiste de cinco novos campos em um novo cabe-

çalho do protocolo, sendo que o novo cabeçalho passa a contar com os seguintes campos:

new header, key seq. number, original link layer header, user data, authentication data,

conforme ilustrado na Figura 20.
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Figura 20 - DNPSec PDU structure.

Fonte: (FARUK, 2008).

Na sequência, segundo o trabalho de Faruk (2008), é detalhado cada um dos campos do

cabeçalho, exemplificado na Figura 20, para melhor compreensão das melhorias imple-

mentadas através do DNPSec.

• New header: é um campo de 4 bytes não assinado com os seguintes subcampos

(exemplificado na Figura 21):

– Destination address: é armazenado nos primeiros dois bytes;

– Primary flag bit: é o primeiro bit do terceiro byte usado para reconhecer se

a mensagem está vindo de uma estação master (0) ou de uma estação master

secundária (1);

– Session flag bit: segundo bit do terceiro byte, informa ao outstation se a mensa-

gem contém uma nova chave de sessão (1) ou se deve decodificar a mensagem

usando a chave de sessão corrente (0);

– O restante dos 14 bits do cabeçalho são reservados (reserved);

Figura 21 - Campos do new header.

Fonte: (FARUK, 2008).

• key seq. number: é um campo de 4 bytes não assinado que possui um contador que

é incrementado a cada mensagem enviada pelo master;

• original link layer header: todos os dados originais da camada de enlace do proto-

colo DNP3, sem o segundo byte do campo CRC (faz parte do cabeçalho da camada

de enlace, apresentada anteriormente na Figura 8) e com os dados do usuário prote-

gidos por encriptação composto por um campo de 264 bytes;
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• authentication data: este campo contém um valor de verificação de integridade (do

inglês integrity check value - ICV) computado através da chave numérica de sequên-

cia, do cabeçalho original da camada de enlace e do campo de dados do usuário. O

DNPSec disponibiliza 20 bytes para este campo.

2. Gerenciamento de chaves: o processamento do gerenciamento de chaves é muito simples,

visto a natureza estática dos ambientes SCADA, sendo que ele ocorre em três cenários:

• conexão inicial entre estações master e outstation;

• após a reinicialização da chave numérica de sequência onde são geradas e distribuí-

das novas chaves para os outstations;

• após o fim do tempo de uso da sessão atual.

Neste ambiente a estação master cria e gerencia um banco de dados seguro para as chaves

de sessão utilizada na comunicação com os outstations, usando diferentes funções para

gerar e atualizar as chaves de sessão. As outstations mantêm basicamente duas chaves,

uma para comunicação com o master primário e outra para a comunicação com o master

secundário (FARUK, 2008).

4.2 ANÁLISE DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO

Nesta seção são descritos os principais trabalhos relacionados a abordagens de segurança

em redes que utilizam o protocolo DNP3 para comunicação entre seus dispositivos. Foram rela-

cionados trabalhos que tratam desde os conceitos básicos de segurança, assim como abordagens

complexas que resultam no desenvolvimento de ferramentas e mecanismos de proteção.

Os trabalhos foram agrupados em três categorias principais, sendo elas:

• Análise de segurança do protocolo DNP3;

• Uso de ferramentas IDS com o protocolo DNP3;

• Uso de testbeds para a simulação do protocolo DNP3.

4.2.1 Análise de Segurança do Protocolo DNP3

Quando aborda-se a segurança na comunicação de dispositivos em uma rede de dados,

um dos principais pontos a ser analisado é o protocolo utilizado para a troca de informações.

Dentro desta perspectiva a análise rigorosa do protocolo DNP3 é fundamental para encontrar

suas falhas e assim melhorar sua implementação ou aplicar mecanismos adicionais de proteção.
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Segundo Faruk (2008), o protocolo DNP3 não apresenta em sua implementação inicial

qualquer mecanismo de autenticação ou criptografia. Este fato é comprovado pelo trabalho de

(JIN; NICOL; YAN, 2011), no qual são realizados ataques utilizando a técnica de ARP spoofing

para provocar a interrupção do serviço prestado pelo dispositivo alvo, também conhecida como

DoS.

Este fato se dá pelo contexto em que estavam inseridos os sistemas na época da criação do

protocolo, em que as redes responsáveis pela comunicação dos processos de automação indus-

trial normalmente estavam isoladas de outras redes. Desta forma, a não inclusão de mecanismos

de autenticação e criptografia ao protocolo se justifica pela baixa possibilidade de ataques ao

mesmo, também contribuindo para que o protocolo se torne mais leve e assim mais adequado

às necessidades de latência dos sistemas de automação e controle.

Com a modernização dos sistemas de monitoramento e controle de processos industriais,

se torna cada vez mais comum a sua interligação com redes corporativas e muitas vezes com a

rede mundial de computadores (internet), sendo necessário que a segurança do protocolo DNP3

seja incrementada para acompanhar tais mudanças. Para tal, foram sugeridos dois mecanismos

de proteção, em que cada um deles atua em uma das falhas citadas, sendo eles:

• DNP Secure;

• DNPSec.

Em seus trabalhos, Gilchrist (2008) e Faruk (2008) descrevem a implementação do DNP Se-

cure, que trabalha utilizando autenticação e assim evita ataques como: spoofing, modification e

replay. Para esta implementação é utilizada a tecnologia de autenticação de forma bidirecional,

através de desafios de resposta e chaves compartilhadas.

Visto que a adição de autenticação ao protocolo ainda possibilita que ataques como modifi-

cation sejam efetuados, já que o conteúdo das informações trafega pela rede no formato texto,

Faruk (2008) demonstra a implementação do DNPSec que através da criptografia dos dados

trata esse tipo de ataque.

As mudanças adicionadas ao protocolo melhoraram sua segurança, porém ainda não havia

sido feita uma análise detalhada do protocolo e suas vulnerabilidades. Esta lacuna foi pre-

enchida por East et al. (2009), que detalham as ameaças ao protocolo DNP3, categorizam os

alvos dos ataques e classificam as ameaças em categorias identificando 28 tipos de ataque e 91

instâncias dos mesmos.

O trabalho de Lee et al. (2014) complementa os resultados do trabalho de East et al. (2009),

pois implementa um ambiente de simulação (simplificação de um sistema SCADA) utilizando a

biblioteca Opendnp31 e executa alguns ataques ao protocolo DNP3 para demonstrar suas falhas.

1http://www.automatak.com/opendnp3/
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Também existem trabalhos que abordam metodologias para a implantação de mecanismos

de segurança da informação que tratam, além dos requisitos tecnológicos, os processos admi-

nistrativos e pessoas envolvidas na operação dos sistemas, como a tese de Ramos (2012).

4.2.2 Uso de Ferramentas IDS com o Protocolo DNP3

Mesmo com a constante melhora e evolução dos protocolos de comunicação e softwares,

não é possível que os mesmos sejam 100% seguros, sendo necessário o uso de mecanismos

adicionais para corrigir e mitigar as ameaças remanescentes.

Um mecanismo amplamente utilizado para detecção de ataques às redes de dados é o sis-

tema de IDS, que podem ser definido como: o processo de detectar o uso não autorizado (ataque

ou invasão) a um computador ou a uma rede de computadores (COUTINHO, 2007).

Para a supervisão e controle de processos industriais são utilizados os sistemas denomina-

dos SCADA, que controlam e monitoram em geral as funções de infraestruturas críticas como

eletricidade, gás, transporte ferroviário e trânsito (QUEIROZ et al., 2009). Com a moderniza-

ção e interligação destas redes, os protocolos utilizados anteriormente que usam comunicação

serial passaram a ser portados sobre o protocolo TCP/IP e incorporado ao payload dos pacotes

TCP. Os sistemas IDS tradicionais, como por exemplo o Snort, são incapazes de compreender

estes protocolos em nível de aplicação (FOVINO et al., 2010).

Para solucionar esta deficiência, diversas pesquisas vem sendo realizadas nesta área, como

o trabalho de Fovino et al. (2010) que possibilita que sistemas IDS trabalhem com os protocolos

DNP3 e Modbus, assim como a proposta de Almalawi et al. (2013) que descreve um framework

com a utilizacão de algoritmos de redes neurais, que pode ser combinado com qualquer sistema

IDS que trabalhe com treinamento não supervisionado.

Outra abordagem encontrada em alguns trabalhos é o desenvolvimento de novos softwares

de IDS, utilizando algoritmos poucos utilizados em redes convencionais, tais como o proposto

por Coutinho (2007), que utiliza uma técnica de extração de dados de bases de conhecimento

através da teoria dos conjuntos aproximados.

4.2.3 Uso de Testbeds para a Simulação do Protocolo DNP3

Um ponto fundamental para viabilizar a realização de estudos detalhados de protocolos, re-

des e dispositivos é a possibilidade de simulação de seu funcionamento, para que o pesquisador

possa implementar toda a estrutura que será analisada e então poder aplicar suas suposições e

realizar a coleta dos resultados para assim alcançar suas conclusões.

Em ambientes de comunicação de dados convencionais já existem diversas formas de reali-

zar esta simulação. Em alguns casos também é possível realizar os experimentos nos ambientes
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originais, com a definição de uma janela de tempo em que estas estruturas poderão ser testadas

sem prejuizo aos processos e sistemas envolvidos.

Quando aborda-se o estudo de redes de dados pertencentes a infraestruturas críticas, como

por exemplo o sistema de geração, transmissão e distribuição de energia (contexto em que as

smart grids estão inseridas), encontra-se diversos problemas para a realização de simulações e

testes de segurança em ambientes reais, tais como alguns dos citados por Queiroz et al. (2009):

• Tempo de parada: testes de falhas de segurança podem causar a negação de serviço (DoS),

lentidão nas respotas do sistema ou mesmo sua total parada. Este cenário não é aceitável

para um sistema SCADA que monitora este tipo de infraestrutura;

• Como em qualquer teste de segurança podem ocorrer falhas nas implementações testadas,

fazendo com que a medida deixe de proteger o sistema. Sendo assim, sistemas reais não

são um local adequado para estes testes.

Quanto a outras formas de simulação de ambientes SCADA usados nas smart grids, é

utilizado o conceito de testbed que pode ser dividos em três categorias:

• Testbed físico: todo o sistema smart grid real é reproduzido para a realização dos testes.

É considerada a melhor solução para a realização de testes, porém possui um custo tão

elevado que muitas vezes inviabiliza sua implementação, estando disponível apenas em

algumas universidades e em empresas do setor;

• Testbed virtual: são utilizadas ferramentas computacionais para simular o comportamento

de todos os componentes da smart grid. Possui custo baixo de implementação pelo uso

exclusivo de ferramentas computacionais, mas não existem soluções completas disponí-

veis e demanda grande trabalho de configuração e integração dos softwares;

• Testbed misto: equipamentos reais são mesclados a ferramentas computacionais de si-

mulação para completar a topologia da smart grid. Considerado o meio termo entre as

alternativas disponíveis com custo menos restritivo, mas ainda inviável para a maioria dos

pesquisadores.

Abordando as smart grids, o trabalho de Mallouhi et al. (2011) trata da criação de um

testbed virtual, utilizando ferramentas de software como o PowerWord2 e o Opnet3 que simulam

respectivamente o comportamento da operação de uma rede de energia elétrica e de redes de

computadores.

2http://www.powerworld.com/
3http://www.riverbed.com/products/performance-management-control/opnet.html?redirect=opnet
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Já na abordagem de testbeds mistos, o trabalho de Jurisic, Holjevac e Morvaj (2013) propõe

o uso de componentes de software em conjunto com dispositivos físicos como painéis fotovol-

taicos. O mesmo tipo de testbed foi proposto por Queiroz et al. (2009), utilizando o simulador

de rede Omnet++4 combinado com elementos de hardware como: RTU, PLC e IED, criando

assim um ambiente de simulação mais próximo da realidade.

Todos os trabalhos citados, tratam especificamente de ambientes de simulação para a rea-

lização de testes de segurança, porém estes ambientes podem ser adaptados e portados para a

execução de outras análises, tais quais: uso de novos softwares e padrões de notificações.

Também existem trabalhos, como o de Ortega, Shinoda e Schweitzer (2013), que procuram

avaliar a eficiência em redes SG através de simulação, para analisar o comportamento do tráfego

de redes heterogêneas e geograficamente distribuídas e assim validar, por exemplo, se a perda de

pacotes na comunicação é aceitável para os padrões definidos em SG. Neste caso, o ambiente

de simulação foi modelado utilizando a ferramenta NS25, porém pelo fato dela não produzir

tráfego de rede real, que é fundamental para realização de testes de segurança de protocolos,

seu uso não é viável na linha de pesquisa deste trabalho.

4.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Ao realizar a revisão de literatura, ficou evidente a grande preocupação dos pesquisadores

em realizar análises detalhadas da segurança dos sistemas de controle e monitoramento em

infraestruturas críticas, por sua grande importância para a sociedade, sendo que mundialmente

este tema está em evidência em diversos congressos e eventos acadêmicos.

Foram levantadas muitas publicações que tratam o tema, entretanto a grande maioria aborda

aspectos teóricos da segurança do protocolo DNP3, já que existe grande dificuldade em realizar

simulações e testes práticos pela não existência de ferramentas prontas para tal tarefa.

Assim fica claro a grande necessidade do desenvolvimento de novas ferramentas, de fácil

uso e adaptação para que as pesquisas no campo de segurança e seus protocolos continuem

evoluindo e propiciando assim que os benefícios da implantação em larga escala das smart

grids sejam entregues a sociedade de forma mais segura.

4http://www.omnetpp.org/
5http://www.isi.edu/nsnam/ns/
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5 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE PARA SIMULAÇÃO (TESTBED)

A simulação de ambientes de rede é fator fundamental para realizar-se estudos detalha-

dos de seu comportamento objetivando diversos pontos, tais como: melhoria de desempenho,

análise de protocolos de comunicação, qualidade da comunicação e também as análises de se-

gurança, dentre outras.

Neste capítulo serão abordadas as ferramentas open source utilizadas para construção do

simulador (também conhecido como testbed virtual) para o protocolo DNP3 e sua configu-

ração, com objetivo de detalhar as tecnologias e configurações aplicadas para execução do

experimento. Também são abordados equipamentos disponíveis no Laboratório de Proteção,

utilizados em SG reais, e que serão incorporados ao simulador para validar a integração entre o

ambiente virtual e o real, tendo como resultado um testbed misto.

5.1 FERRAMENTAS DO TESTBED VIRTUAL

Considerando que o principal objetivo da pesquisa é simular o protocolo DNP3 em um

ambiente virtual, o diagrama lógico de rede utilizado é simples e composto por apenas três dis-

positivos, sendo dois deles responsáveis pela troca de informações utilizando o protocolo DNP3

(MTU e RTU) e outro responsável pela tarefa de captura do tráfego de rede, testes e validação

da troca de informações. Apresenta-se na Figura 22 o diagrama lógico de rede utilizado.

Como todo o experimento é executado em ambiente virtual, utilizou-se um notebook com as

seguintes especificações para hospedar o simulador: processador i7 de terceira geração (quatro

núcleos reais com tecnologia hyper-threading), oito gigabytes de memória RAM (do inglês

random access memory), disco rígido com um terabyte para armazenamento, placa de rede

gigabit ethernet e placa de rede wireless.
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Figura 22 - Diagrama lógico de rede.

Ubuntu Server
MTU

Switch LAN

Ubuntu Server
RTU

Kali Linux
(análise do tráfego de rede)

Fonte: Próprio autor.

5.1.1 Dispositivos Virtualizados

A virtualização de dispositivos é uma tecnologia cada vez mais utilizada para pesquisa e

que possibilita que um único hardware possa compartilhar seus recursos com programas que se

comportam como um computador completo. Existem diversas ferramentas que possuem a fun-

ção de disponibilizar ambientes pra virtualização de dispositivos, sendo alguns deles: Vmware1,

Oracle VirtualBox2 e Microsoft Hyper-V3 dentre outros.

A escolha pela ferramenta VirtualBox se deve ao fato da mesma ser open source e estar em

constante desenvolvimento, contando com apoio da comunidade de software livre e também

da empresa Oracle. Isto possibilita que incorpore rapidamente melhorias de desempenho e

compatibilidade e esteja disponível para todos os pesquisadores.

Baseado na topologia de rede proposta na Figura 22, foram criadas três máquinas virtuais

no VirtualBox, sendo os sistemas operacionais escolhidos: Ubuntu Server e Kali Linux. Na

Tabela 2 detalha-se os dispositivos e suas principais características.

1http://www.vmware.com/br
2http://www.virtualbox.org/
3http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx
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Tabela 2 - Máquinas virtuais do experimento.

Hostname Função IP Sistema Operacional

LAB-OPENDNP3-MASTER Recebimento de dados 192.168.70.10 Ubuntu Server

LAB-OPENDNP3-OUT Envio de dados 192.168.70.20 Ubuntu Server

LAB-OPENDNP3-THIEF Análise de rede 192.168.70.100 Kali Linux

Fonte: Próprio autor.

A criação de uma nova máquina virtual no VirtualBox é simples e rápida, sendo necessário

selecionar as seguintes características: nome da máquina virtual, sistema operacional e sua

versão, quantidade de memória RAM, tipo de disco virtual e espaço de armazenamento. Após

salvar as opções principais, ficam disponíveis as configurações detalhadas da máquina virtual

criada.

Apresenta-se na Figura 23 os detalhes de uma das máquinas virtuais, destacado em amarelo

as configurações e em azul suas respectivas opções, sendo que ao se selecionar cada uma das

configuração disponíveis são exibidas suas configurações específicas.

Figura 23 - Opções detalhadas da máquina virtual.

Fonte: Próprio autor.

O processo de instalação dos sistemas operacionais e sua atualização nas máquinas virtuais

não será detalhado devido a sua trivialidade, sendo as principais configurações do hardware de

cada uma delas exibida na Tabela 3.
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Tabela 3 - Hardware das máquinas virtuais.

Hostname Processador Memória Disco

LAB-OPENDNP3-MASTER 1 núcleo de processador 512 MB 8 GB

LAB-OPENDNP3-OUT 1 núcleo de processador 512 MB 8 GB

LAB-OPENDNP3-THIEF 3 núcleos de processador 2 GB 20 GB

Fonte: Próprio autor.

Para que a integração entre o VirtualBox e o GNS3, que será apresentado na Seção 5.1.2,

funcione adequadamente, é necessário que a configuração das placas de rede de todas as máqui-

nas virtuais seja modificada para "conectado a: driver genérico", conforme mostrado na Figura

24. Assim, ao iniciar a simulação do ambiente, a ferramenta GNS3 será responsável pelo ge-

renciamento destas interfaces.

Figura 24 - Configuração de rede no VirtualBox.

Fonte: Próprio autor.

Apresenta-se na Figura 25 o resumo das máquinas virtuais criadas no VirtualBox, que serão

utilizadas nas simulações no próximo Capítulo.
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Figura 25 - Resumo das máquinas virtuais no VirtualBox.

Fonte: Próprio autor.

5.1.2 Implementando a Topologia de Rede do Experimento

A ferramenta utilizada para a criação da topologia de rede foi o GNS3 4 (do inglês graphi-

cal network simulation), uma ferramenta que auxilia na virtualização de ambientes de rede,

possibilitando que sejam criadas topologias complexas com a inserção de componentes como

roteadores, switchs e hubs dentre outros.

Por ser uma ferramenta opensource seu desenvolvimento vem evoluindo muito no decorrer

dos anos e conquistando uma base cada vez maior de usuários. Conforme o trabalho de Gil et al.

(2014) foi realizado um comparativo entre a utilização de um laboratório real e sua mesma to-

pologia reproduzida na ferramenta GNS3 e o resultado mostrou que todas as configurações que

foram feitas no laboratório real também foram reproduzidas com sucesso no ambiente virtual.

Ao analisar a ferramenta, observa-se que uma funcionalidade que ainda não está disponível

em sua última versão é a possibilidade de inserir equipamentos de rede sem fio (wifi) à topologia

de rede. Porém, o fato não desqualifica a ferramenta para os testes com rede ethernet.

Uma das principais funcionalidades existentes na ferramenta e que amplia as possibilida-

4http://www.gns3.com
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des de simulação é a sua integração com o software de virtualização VirtualBox, já que torna

possível inserir máquinas virtuais completas ao ambiente de simulação.

Usando como base a topologia de rede apresentada na Figura 22, o principal equipamento

de rede utilizado é o switch que devido a seu comportamento possibilita a visualização de ata-

ques do tipo ARP spoofing, utilizado para validar o ambiente. Enquanto que o equipamento de

rede hub não tem a capacidade de tratar os pacotes de tipo ARP de forma inteligente, ou seja,

quando recebe uma requisição do tipo ARP request a reencaminha para todas as suas porta de

rede; os equipamentos do tipo switch criam uma tabela ARP onde são associados os endereços

IP dos dispositivos conectados em suas portas à seus endereços MAC.

Desta forma quando um criminoso se conecta a um equipamento do tipo hub para anali-

sar o tráfego trocado entre os dispositivos conectados, simplesmente precisa habilitar o modo

promíscuo em sua placa de rede. Já ao se conectar em um equipamento do tipo switch, ele

necessariamente precisa realizar algum ataque para visualizar o mesmo tráfego.

Na Figura 26, apresenta-se a configuração do equipamento switch que dispõe de oito portas

ativas, sendo possível adicionar novas portas e outras configurações em casos de ambientes mais

complexos. Todas as configurações estão com suas opções definidas como padrão da ferramenta

e não foram utilizadas VLANs (do inglês virtual local area network).

Figura 26 - Configuração do switch no GNS3.

Fonte: Próprio autor.

Para realizar a integração da ferramenta GNS3 com o VirtualBox, e assim as máquinas vir-
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tuais criadas e configuradas estejam disponíveis dentro do ambiente de simulação do GNS3,

é necessário informar o caminho do aplicativo de gerenciamento do VirtualBox, conforme

apresenta-se na Figura 27.

Figura 27 - Configuração do GNS3 para integração.

Fonte: Próprio autor.

Com a integração entre as ferramentas concluída, todas as máquinas virtuais criadas den-

tro do aplicativo VirtualBox estão disponíveis para inclusão na ferramenta GNS3, conforme

apresentado na Figura 28.
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Figura 28 - Máquinas virtuais disponíveis no GNS3.

Fonte: Próprio autor.

5.1.3 Distribuição para Pentest Kali Linux

A análise da SI para as empresas e instituições é uma das grandes preocupações da atua-

lidade e cada vez mais ganha espaço como serviço no portifólio das empresas de segurança.

Uma das formas de se realizar esta análise é através do pentest, que segundo Giavaroto e Santos

(2015) é definido como um método legal e autorizado pelo contratante, que permite ao profissi-

onal pentester ou hacker ético testar as fraquezas nos sistemas computacionais e explorá-las.

O Kali Linux é uma potente ferramenta utilizada em pentest que foi concebida sobre os

padrões do Debian e possui mais de 300 (trezentas) ferramentas que podem ser utilizados neste

tipo de tarefa, e também para testes de rede, sendo este fato o principal motivo para utilizá-la

no testbed.

5.1.4 Biblioteca C++ OpenDNP3

OpenDNP3 é uma biblioteca criada para a linguagem de programação C++ que implementa

o padrão IEEE-1815 (DNP3) e está disponível através da Apache license5 e está em constante

desenvolvimento.

Dentre as suas vantagens está o fato de se utilizar a linguagem de programação C++ para

criar programas que terão o mesmo comportamento de dispositivos físicos do ambiente a ser

simulado e a possibilidade de execução de seus programas em sistemas operacionais como:

5http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Windows, Linux e MAC OS, além de dispositivos como RaspBerry Pi e alguns microcontrola-

dores.

A escolha por esta biblioteca se deve ao fato do trabalho de Lee et al. (2014) te-la utilizado

com sucesso, para criar programas que simulam componentes de um sistema de bombeamento

de água que se comunicam através do protocolo DNP3. Desta forma podem ser criados progra-

mas que enviam e recebem dados através deste protocolo e então realizar as simulações, testes

e análise de comportamento do testbed virtual.

O processo de instalação da biblioteca no sistema operacional Ubuntu Server é relativa-

mente simples, porém existem dependências que precisam ser instaladas antes de compilá-la.

O primeiro passo é a instalação do pacote build-essential que contém diversas aplicações para

compilação e instalação de programas a partir de seu código fonte. O comando para sua insta-

lação é: apt-get install build-essential.

Uma das dependências que deve ser instalada é a biblioteca ASIO, sem a qual a biblioteca

opendnp3 não pode ser compilada. O processo de instalação é realizado a partir de seu código

fonte disponível gratuitamente no sourceforge6 e utiliza a seguinte sequência de comandos, após

descompartar os arquivos de código fonte:

1 $ ./ configure

2 $ sudo make all

3 $ sudo make install

A instalação da Opendnp3 é feita realizando a cópia de seu código fonte do repositório

oficial e então sua compilação, sendo para isso utilizada a seguinte sequência de comandos

(considerando que o usuário esteja no diretório /opt):

1 $ sudo git clone --recursive https://github.com/automatak /dnp3.git

2 $ cd /opt/dnp3

3 $ cmake ../dnp3 -DASIO_HOME=/opt/asio -1.10.8/ include

4 $ sudo cmake ../dnp3 -DASIO_HOME=/opt/asio -1.10.8/ include

5 $ export ASIO_HOME =/opt/dnp3/deps/asio/asio/include

6 $ sudo chown -R suporte:suporte /opt/asio -1.10.8/

7 $ sudo chown -R suporte:suporte /opt/dnp3

8 $ make

9 $ sudo make install

A biblioteca foi instalada nas máquinas virtuais LAB-OPENDNP3-MASTER e LAB-OPENDNP3-OUT

e foram compilados alguns dos programas de exemplo, para confirmar que a biblioteca foi ins-

talada adequadamente e está funcionando corretamente.

6https://sourceforge.net/projects/asio/?source=navbar
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5.2 EQUIPAMENTOS REAIS E TESTBED MISTO

Mesmo com o uso de tecnologias e técnicas que tornam possível a simulação de ambientes

SG em ambientes virtuais, existe a necessidade de se colocar a prova os resultados obtidos nes-

tes ambientes em equipamentos reais, para que os mesmos possam ser confirmados e validados.

O acesso a equipamentos reais para simulação de SG é restrito a algumas instituições que

possuem laboratórios completos com diversos equipamentos como os citados nos trabalhos

de Hong et al. (2011), porém já existem empresas que trabalham com a venda deste tipo de

equipamento para instituições de ensino e pesquisa.

Como exemplo deste tipo de empresa, pode-se citar a Edibon 7 que trabalha com uma linha

completa de equipamentos para montagem de SG com foco em pesquisa e ensino. Na Figura

29, extraída de um catálogo da empresa, é apresentada toda a linha de produtos.

Figura 29 - Testbed físico completo.

Fonte: (EDIBON, 2016)

Também estão disponíveis dispositivos físicos para pesquisa de SG no próprio Câmpus III,

Departamento de Engenharia Elétrica da UNESP de Ilha Solteira. Particularmente, no Labora-

tório de Proteção, tem-se os seguintes equipamentos:

• SEL-2401: utilizado para sincronização de relógios através de sinal enviado por satélites,

e que pode ser utilizado juntamente com o equipamentos SEL-751A para sincronia de

horário.8;

7www.edibon.com
8https://www.selinc.com/SEL-2401/
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• SEL-451: sistema de proteção, automação e controle que combina proteção de sobrecor-

rente direcional com funções abrangentes de controle para um bay com dois disjuntores.

Possui as seguintes funções: proteção, automação, estampas de tempo com alta precisão,

sincrofasores e monitoramento dentre muitas outras.9;

• SEL-751A: relé de proteção de alimentadores que combina funções de proteção, mo-

nitoramento, controle e comunicação como: proteção contra arcos voltaicos, controles

de operador e religamento, medição e monitoramento, entradas de tensão com cone-

xão em estrela ou conexão em V. Também possui suporte a protocolos de comunicação

IEC61850, DNP3 serial, DNP3 TCP/IP e modbus dentre outros.10.

Além dos equipamentos disponíveis, são necessários diversos outros para a criação de um

testbed físico completo (painéis fotovoltaicos, geradores eólicos, etc.), ficando evidente a ne-

cessidade de grande investimento para realização de pesquisas neste tipo de ambiente.

5.2.1 Análise do Laboratório de Proteção

Considerando a importância dos testes utilizando equipamentos reais e sua disponibilidade

no Laboratório de Proteção, ampliou-se o escopo das ferramentas para simulações do protocolo

DNP3 utilizado até o momento. Além de todas as ferramentas já citadas no decorrer deste

Capítulo, foram utilizados os seguintes softwares e hardwares: AcSELerator R© QuickSet, relé

SEL-451, roteador wireless Cisco WAP4410N, switch gerenciável 24 portas de camada 3. O

principal objetivo da ampliação do escopo é a integração entre o ambiente virtual apresentado

anteriormente, com os equipamentos do laboratório para obter-se um testbed misto.

Devido ao uso destes equipamentos por outros pesquisadores em projetos distintos, analisou-

se todos os dispositivos disponíveis no laboratório, assim como a forma como o ambiente está

configurado, para evitar interferir em qualquer outro experimento em execução. Deste modo

o primeiro passo foi a análise das ligações de rede entre os equipamentos e dispositivos para

criação inicial do diagrama lógico de rede.

Com o diagrama pronto, o próximo passo foi a análise/varredura do tráfego de rede para

identificar o endereçamento lógico dos dispositivos, sendo para tal utilizada uma máquina vir-

tual com a distribuição Kali Linux e a ferramenta arp-scan. O resultado obtido foi o mapea-

mento de todos os endereços IPV4 em uso na rede no momento da varredura, sendo ele utilizado

como base para criação do diagrama que apresenta-se na Figura 30.

9https://www.selinc.com/SEL-451/
10https://www.selinc.com/SEL-751A/
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Figura 30 - Diagrama de Rede.
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Fonte: Próprio autor.

Na varredura foram identificados os dois relés de proteção SEL-451, o access point da

Cisco responsável pela rede wifi PMEG e um notebook conectado a rede sem fio. Com estas

informações o próximo passo foi o acesso ao roteador para obter-se a senha de acesso à rede

sem fio e posteriormente utilizá-la nas simulações.

Com o endereço IP do roteador, a primeira tentativa de acesso foi utilizando um navegador

web para acesso ao equipamento, sendo testados os usuários e senha padrão do fabricante (ad-

min), conforme documentação disponível na internet. O acesso foi realizado com sucesso sem

necessidade de nenhum tipo de ataque ou reset do equipamento. Apresenta-se na Figura 31 a

tela de configurações do equipamento, onde observa-se o nome da rede (PMEG) e a senha para

conexão (33aabbcc33).
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Figura 31 - Roteador Cisco.

Fonte: Próprio autor.

O ambiente disponível no Laboratório de Proteção é similar a topologia de rede da Seção

5.1 e possibilita que as simulações realizadas no ambiente virtual sejam replicadas/integradas

ao ambiente real, sendo necessário apenas que os dispositivos e softwares tenham suas configu-

rações adequadas para a interconexão dos ambientes de simulação.

5.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Neste Capítulo apresentou-se uma pequena introdução aos ambientes para testes de redes

de computadores, assim como um ambiente de simulação virtual proposto e também todos os

softwares e ferramentas necessários para a criação do testbed virtual para o protocolo DNP3,

suas configurações e características.

Também detalhou-se os equipamentos disponíveis no Laboratório de Proteção e a análise

realizada para mapeamento de suas ligaçõe físicas e lógicas. Assim obteve-se o mapa de rede

/ conectividade de todos os dispositivos e pode-se utilizá-los modificando apenas as configura-

ções necessárias à este trabalho, sem prejudicar o experimento de qualquer outro pesquisador.

O resultado são dois ambientes de simulação, sendo um virtual e um misto, que serão

utilizados no decorrer do próximo Capítulo para a execução de testes, assim como análise dos

resultados obtidos.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo apresentam-se os testes realizados nos ambientes de simulação propostos, já

detalhados no Capítulo 5, combinados às técnicas empregadas na realização de testes em redes

de computadores, para assim validar o comportamento do ambiente.

As simulações foram divididas em duas etapas, sendo inicialmente utilizado um ambiente

totalmente virtual e apenas com ferramentas open source, objetivando que ele se comporte como

uma rede real, porém com custo inferior ao de testbeds físicos. Após a validação do testbed

virtual, foi realizada a sua integração com alguns dos equipamentos diponíveis no Laboratório

de Proteção, para assim obter um testbed misto. Todos os resultado estão detalhados no decorrer

deste capítulo e discutidos em sua conclusão.

6.1 TESTES COM O TESTBED VIRTUAL

O ambiente proposto para a execução dos testes de rede foi modelado de forma simplificada,

visto que o objetivo dos mesmos é analisar o comportamento da rede e do protocolo DNP3

em sua forma mais básica para melhor entendimento de seus conceitos quando aplicados em

ambientes complexos.

6.1.1 Configuração da Topologia de Rede no GNS3

O primeiro passo para executar os testes no simulador é a configuração da topologia de

rede através da interface gráfica da ferramenta GNS3, selecionando os dispositivos que serão

utilizados na simulação para o projeto e então fazendo sua interligação. Tendo como referência

a visão geral apresentada na Figura 32 a interface do aplicativo GNS3 está disposta da seguinte

forma:
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Figura 32 - Interface GNS3 - visão geral.

Fonte: Próprio autor.

• Em sua parte superior estão dispostos os atalhos utilizadas para criar e abrir projetos,

assim como para iniciar, pausar e parar o projeto de simulação atual, dentre outros (Figura

33);

Figura 33 - Interface GNS3 - ferramentas.

Fonte: Próprio autor.

• No lado esquerdo estão localizados os dispositivos disponíveis para inclusão no projeto

de simulação e as ferramentas para sua interligação (Figura 34);
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Figura 34 - Interface GNS3 - dispositivos.

Fonte: Próprio autor.

• No centro da interface está localizada a topologia de rede em forma visual, exibindo os

dispositivos adicionados à simulação e suas interligações (Figura 35);
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Figura 35 - Interface GNS3 - topologia de rede.

Fonte: Próprio autor.

• No lado direto está localizado um sumário com o resumo de todas as conexões entre os

dispositivos do projeto (Figura 36);

Figura 36 - Interface GNS3 - conexões.

Fonte: Próprio autor.
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• No rodapé da interface está a janela de console do aplicativo, que exibe informações

sobre o status da simulação e pode ser utilizada para inserção de comandos na simulação

(Figura 37).

Figura 37 - Interface GNS3 - console.

Fonte: Próprio autor.

Na simulação os dispositivos com sistema operacional Ubuntu Server estão ligados respec-

tivamente às portas 1 e 2 do switch, e o dispositivo que será responsável pela execução dos

testes de rede está ligado à porta 8 do switch, conforme apresentado na Figura 36.

Com todo o ambiente adequadamente configurado de acordo com a topologia desejada,

a simulação foi iniciada selecionando o botão verde de start (Figura 33). Neste momento a

ferramenta GNS3 inicializa todos os dispositivos da simulação, incluindo as máquinas virtuais

da ferramenta VirtualBox que foram integradas ao projeto, e disponibiliza o ambiente de rede

pronto para os testes.

A topologia de rede criada, mesmo não sendo complexa, apresenta as características neces-

sárias para o experimento, considerando que um criminoso já tenha acesso físico a rede. Não

serão abordados nesta pesquisa outros vetores que poderiam ter sido utilizados para acesso a

rede, tais quais: quebra de segurança de redes sem fio, envio de malwares para usuários da rede

e acesso remoto não autorizado dentre outros.

6.1.2 Execução da Simulação

Para a realização dos testes, foi executado o ataque de ARP spoofing no ambiente proposto,

sendo ele combinado à técnica de MITM e posteriormente como forma de ataque de DoS.

O ataque citado foi escolhido, visto que caso seja executado em ambientes reais pode causar

impactos relevantes aos sistemas e afeta os três pilares da SI, que foram citados no Capítulo 3.

Antes do início dos testes propostos é necessário verificar se o ambiente configurado está

funcionando adequadamente e se comporta como um ambiente real, sendo então realizadas as

seguintes ações:
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• Testes de conectividade e troca de informações através das máquinas virtuais (MTU e

RTU);

• Análise do tráfego de rede nas portas do switch conectadas aos dispositivos da simulação;

O primeiro teste executado na simulação foi o de conectividade, para verificar se todos

os equipamentos inseridos no ambiente conseguem se comunicar de forma correta, sendo para

isso utilizada a ferramenta ping que trabalha com pacotes do tipo ICMP de request e replie para

verificar a conectividade ente dois dispositivos.

Como resultado, a troca de informações foi concluída com sucesso visto que ao executar a

ferramenta ping todos os endereços de rede responderam (packets transmitted / received) sem

ocorrência de nenhuma perda de dados (packet lost), conforme apresentado na Figura 38.

Figura 38 - Testes de conectividade.

Fonte: Próprio autor.

Para finalizar a validação do ambiente é necessário analisar se o dispositivo de rede switch

está atuando de acordo com suas características, sendo para tal realizado o seguinte teste:

utilizou-se a ferramenta ping para envio e recebimento de pacotes ICMP entre os endereços

IP 192.168.70.10 e 192.168.70.20. Durante a troca de informações realizou-se um proce-

dimento de sniffing do tráfego de rede através da porta do switch que está ligada ao dispositivo

de IP 192.168.70.100.

Na análise de tráfego foi utilizada a ferramenta de captura de pacotes do GNS3 (que utiliza

o software wireshark) para coletar os dados da porta 1 do switch (dispositivo master que está
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iniciando a comunicação). Observa-se que o tráfego de rede foi capturado, sendo exibida na

ferramenta wireshark informações como: endereço de origem (Source), endereço de destino

(Destination) e protocolo de rede utilizado (Protocol) conforme apresentado na Figura 39.

Figura 39 - Captura de rede (porta 1) do switch.

Fonte: Próprio autor.

Utilizou-se a mesma ferramenta para captura de tráfego da porta 8 do switch (máquina que

realizará os ataques), não sendo visualizada nenhuma informação. Este teste confirma que o

dispositivo de rede switch se comporta como esperado, já que somente foi visualizado o tráfego

de rede entre as portas que possuem o endereço ARP de origem e destino, de acordo com sua

tabela.

6.1.3 Análise do Tráfego de Rede para o Ataque

Uma vez que o protocolo do experimento é o DNP3, foram utilizados os programas de

exemplo da biblioteca opendnp3 master e outstation, sendo eles compilados nas máquinas

virtuais com Ubuntu Server (MTU e RTU, respectivamente) e executados para que a troca de

informações na rede utilizando o protocolo fosse iniciada.

Após a execução dos programas, utilizou-se o aplicativo wireshark no dispositivo responsá-

vel pelos ataques, para colocar sua placa de rede em modo promíscuo e assim visualizar pacotes

que não são destinados a este host. Esta ação simula o comportamento de um criminoso na rede,

buscando informações de tráfego de dados de forma passiva para assim encontrar seus alvos e

tomar suas próximas ações.
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Como esperado, nenhuma informação foi capturada durante a análise, já que a troca de

dados na comunicação de rede não é enviada para todas as portas do switch, e sim apenas para

as que estão conectadas aos dispositivos de origem e destino dos pacotes de rede.

Sem obter nenhuma informação no primeiro teste, a próxima ação da máquina que realiza

os ataques é executar uma busca na rede para encontrar possíveis alvos e seus endereços IP e

MAC. Uma forma rápida para se obter estas informações é a ferramenta arp-scan, que já vem

instalada na distribuição Kali Linux e trabalha enviando pacotes de ARP request para uma faixa

de endereços pré-determinada e quando recebe uma respota de ARP replie exibe a informação

IP/MAC na tela, conforme apresentado na Figura 40.

Figura 40 - Uso da ferramenta arp-scan.

Fonte: Próprio autor.

Como resultado da varredura realizada pela ferramenta arp-scan, foram encontrados dois

dispositivos na rede, sendo eles os conjuntos endereço IP/MAC, que serão utilizados para reali-

zar os ataques ao protocolo ARP.

6.1.4 Ataque ARP Spoofing com MITM

O primeiro ataque utilizado é o de ARP spoofing combinado com a técnica de MITM, já

detalhada no Capítulo 3, Seção 3.3.4. Foi escolhido como o primeiro a ser executado pois irá

causar poucas anomalias no comportamento da comunicação entre os dispositivos alvo.

Antes de iniciar o ataque é necessário habilitar o roteamento de pacotes no kernel do Kali

Linux, através do comando #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward para que o sis-

tema operacional possa encaminhar os dados que estão sendo enviados entre os dispositivos de

IP 192.168.70.10 e 192.168.70.20. Após o início do ataque estes pacotes serão encaminha-

dos tendo o sistema Kali Linux como intermediário.

Com o roteamento de pacotes habilitado, utilizou-se a ferramenta arpspoof que já vem

instalada na distribuição Kali Linux para realizar o ataque. A sintaxe para uso da ferramenta é

simples, conforme consta na Figura 41, sendo necessário apenas informar a interface de rede

para envio dos pacotes e os endereços IP dos alvos.
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Figura 41 - Ataque de ARP spoofing.

Fonte: Próprio autor.

Com a ferramenta arpspoof em execução, utilizou-se a ferramenta wireshark para captura

do tráfego de rede, sendo que neste momento diversos pacotes foram exibidos na interface.

Analisando os pacotes capturados observa-se que todo o tráfego da aplicação que utiliza o pro-

tocolo DNP3, e está em execução nos dispositivos alvos do ataque, passa a ser exibida pela

ferramenta, conforme nota-se na Figura 42. Isto confirma a eficiência do ataque.
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Figura 42 - Captura do tráfego de rede após o ataque.

Fonte: Próprio autor.

Após a captura do tráfego e ainda com o ataque em execução os dois dispositivos continua-

ram a se comunicar de forma transparente e não apresentaram nenhum comportamento anormal,

visível ao operador, em sua comunicação.

6.1.5 Ataque ARP Spoofing com DoS

Ao se executar um ataque de ARP spoofing combinado à técnica de MITM, existe a pos-

sibilidade de realizar um ataque de DoS caso seja um dos objetivos do criminoso. Neste caso

o objetivo é impedir que o dispositivo de endereço IP 192.168.70.10 se comunique com o

dispositivo de endereço IP 192.168.70.20. Assim, torna-se muito simples bloquear a comuni-

cação entre os dispositivos, já que todo tráfego de rede entre eles passa a ser intermediado pelo

criminoso.

Existem diversos formas de se realizar o bloqueio, porém a mais simples é a utilização da

ferramenta iptables, que cria regras de acesso para os pacotes roteados pelo kernel do Linux,

para adicionar regras de bloqueio de tráfego. Foi utilizado o comando #iptables -I FORWARD
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-s 192.168.70.10 -j DROP, que informa ao kernel que todos os pacotes que tiverem como

origem o endereço IP 192.168.70.10 não devem mais ser roteados pelo kernel.

Como resultado toda a comunicação entre os dispositivos é bloqueada, sendo que demonstra-

se na Figura 43 um teste de conectividade utilizando a ferramenta ping. Nota-se que o disposi-

tivo responde normalmente até o momento em que a regra de bloqueio é adicionada ao kernel

sendo que então a comunicação é perdida. Somente após a remoção da regra de bloqueio a

comunicação é retomada e então o dispositivo volta a responder a solicitações.

Figura 43 - Ataque de DoS.

Fonte: Próprio autor.

Dos 74 (setenta e quatro) pacotes transmitidos 25% foram perdidos, sendo todos a partir do

momento em que a regra de bloqueio de tráfego foi inserida no kernel do sistema operacional,

demonstrando assim que o ataque de DoS ocorreu com sucesso.

6.2 TESTES COM O TESTBED MISTO

Finalizados os testes com o testbed virtual, iniciou-se a etapa de integração com os equi-

pamentos configurados no Laboratório de Proteção. Considerando-se que os dispositivos são

utilizado por outros alunos e professores em diversos projetos, o principal objetivo da integração

de ambientes é realizar as configurações do testbed virtual sem que fosse necessário modificar
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configurações dos equipamentos físicos, ou quando necessário que não afetasse qualquer outro

projeto em desenvolvimento.

Desta forma foi modificado o endereçamento IPV4 de todo o ambiente virtual da rede

192.168.70.0/24 para a rede 192.168.1.0/24, utilizando endereços que não estavam confi-

gurados no laboratório. Com as devidas modificações na configuração de rede os dois ambientes

foram integrados, conforme apresentado na Figura 44.

Figura 44 - Integração de Ambientes.
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Fonte: Próprio autor.

Foram realizados testes de integração utilizando a ligação direta no switch ethernet do la-

boratório e também através da rede wifi PMEG, sendo que no primeiro caso a ligação física era

realizada através da placa ethermet do notebook que hospeda o ambiente virtual e no segundo

caso através de sua placa de rede wireless. Em ambos os casos a comunicação entre todos os

dispositivos foi realizada com sucesso, utilizando como padrão para este teste o protocolo ICMP

e a ferramenta de varredura de portas nmap.

6.2.1 Configuração do Relé SEL-451

O principal equipamento utilizado nos testes é o relé de proteção SEL-451, sendo necessário

ativar o procotolo de comunicação DNP3, visto que ele é utilizado nas simulações. Desta forma,

através do manual do produto (SCHWEITZER, 2013), constatou-se quais configurações são

necessárias e como aplicá-las no equipamento.

Para configurar os relés é utilizado o software AcSELerator R© QuickSet do próprio fabri-
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cante, que possibilita a conexão com os dispositivos utilizando comunicação serial e também o

protocolo TCP/IP. Como os relés já possuem endereços IP configurados, a forma de conexão

selecionada foi através de rede ethernet. Na Figura 45 é apresentada a tela inicial do software,

na qual estão disponíveis as opções de settings: new, read, open e device manager, bem como

as opções de setup: communication, manage e update.

Figura 45 - Tela inicial do software AcSELerator R© QuickSet.

Fonte: Próprio autor.

Através da opção communication, são disponibilizados quatro protocolos para comunicação

com o dispositivo, sendo eles: FTP, Raw TCP, Telnet e SSH. Na Figura 46 apresenta-se as

configurações para conexão com o equipamento SEL-451. A opção padrão do software é o FTP

quando configurado em rede TCP/IP e foi utilizada no experimento, sendo modificada apenas

quando necessário realizar alterações nas configurações de porta do relé.
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Figura 46 - Configuração de comunicação para conexão do relé SEL-451.

Fonte: Próprio autor.

O software AcSELerator R© QuickSet permite que seja feita uma leitura de todas as con-

figurações atualmente aplicadas no relé através da opção read, sendo possível posteriormente

salvar uma cópia em um arquivo local no computador onde o software é executado. Esta foi a

opção utilizada, salvando no arquivo new settings1, visto que o objetivo era modificar apenas

configurações do protocolo DNP3 e nenhuma outra configuração que poderia estar em uso em

outro projeto.

De acordo com a documentação do fabricante, o local onde são realizadas as configuração

de rede do dispositivo é a porta 5. Desta forma, através do software AcSELerator R© QuickSet

as configurações atuais do dispositivo foram lidas e analisadas, sendo então realizadas con-

figurações para ativação do protocolo DNP3, através da opção DNP3 Protocol Settings,

apresentada na Figura 47.
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Foi ativado o protocolo com especificação de sessão de acesso igual a 1 e definida a porta

20000 para comunicação (porta padrão do protocolo), assim como definido que o endereço

DNP3 deste dispositivo será 0, sendo que o restante das opções de configuração ficaram com

suas definições padrão.

Figura 47 - Configuração DNP3 - porta 5 do relé SEL-451.

Fonte: Próprio autor.

Após ativar o protocolo DNP3 e definir suas configurações básicas, existem diversos parâ-

metros avançados que podem ser modificados de acordo com as necessidades do experimento.

Nas simulações realizadas foi necessário apenas modificar o endereço IP do dispositivo mestre

(apontando para o MTU virtualizado) e o protocolo de transporte, conforme apresentado na Fi-

gura 48. Todas as outras opções de configuração foram mantidas com seus valores padrão, pois

os programas da simulação usam apenas as opções básicas do protocolo.
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Figura 48 - Configuração DNP3 ethernet DNP Master 1 do relé SEL-451.

Fonte: Próprio autor.

Após realizar todas as configurações foi salvo um arquivo de configuração na máquina local

como backup e então as modificações foram enviadas para ativação no relé. Para este procedi-

mento foi necessário desconectar-se do dispositivo e modificar os parâmetros de configuração

da conexão para o protocolo telnet, já que como foram feitas modificações na porta 5, que é

responsável pela conectividade de rede, o software não permite aplicá-las através do protocolo

FTP. Apresenta-se na Figura 49 o envio das informações para aplicação no relé, sendo que o

processo demorou aproximadamente 5 minutos através do protocolo de comunicação telnet.
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Figura 49 - Envio de configurações através de telnet para o relé SEL-451.

Fonte: Próprio autor.

Após o envio das configurações, constatou-se através do software que a tarefa foi concluída

com sucesso e então feito um scan de portas (utilizando a ferramenta nmap) a partir da má-

quina Kali Linux para verificar se a porta 20000 estava aberta no relé. Todos os testes foram

concluídos com sucesso.

Também estudou-se a ferramenta de HMI (human machine interface) disponível no soft-

ware AcSELerator R© QuickSet, que permite monitorar o relé em tempo real e também enviar

comandos, simulando um sistema SCADA. Porém a mesma não será abordada pois não utiliza

o protocolo DNP3 para troca de informações. Apresenta-se na Figura 50, a título de ilustração,

a HMI disponível.
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Figura 50 - HMI (human machine interface).

Fonte: Próprio autor.

6.2.2 Integração entre o Relé SEL-451 e o Opendnp3

Com o ambiente integrado e com o protocolo DNP3 ativado e em funcionamento no relé de

proteção, a próxima etapa foi estabelecer comunicação entre um programa codificado utilizando

a biblioteca C++ Opendnp3 e o dispositivo SEL-451.

Neste ponto é necessário estudar detalhadamente a documentação do dispositivo, para en-

tendimento de como devem ser enviadas e recebidas as informações do relé SEL-451, para

então programar um software que se comunique utilizando estes padrões. Para isso utilizou-se

o documento que especifica o perfil do dispositivo ao utilizar o protocolo DNP3 (SCHWEIT-

ZER, 2010), disponibilizado pelo fabricante do dispositivo, e que possui todas as especificações

de envio e recebimento de informações na comunicação.

Para validar a viabilidade de se realizar esta comunicação foi criado um software básico na

linguagem de programação C++ e utilizou-se a biblioteca Opendnp3. A única função do apli-
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cativo é se conectar ao relé e então enviar uma mensagem informando que ele deve desabilitar

o envio de mensagens DNP3 não solicitadas (dnp3 unsolicited messages).

Ao utilizar a biblioteca Opendnp3 são necessários os seguintes includes e namespaces para

utilizar as funções específicas do protocolo DNP3:

1 #include <asiodnp3 /DNP3Manager.h>

2 #include <asiodnp3 /PrintingSOEHandler.h>

3 #include <asiodnp3 /ConsoleLogger.h>

4 #include <asiodnp3 /DefaultMasterApplication.h>

5 #include <asiodnp3 /PrintingCommandCallback.h>

6 #include <asiodnp3 /PrintingChannelListener.h>

7 #include <asiopal/UTCTimeSource.h>

8 #include <opendnp3 /LogLevels .h>

9

10 using namespace openpal;

11 using namespace asiopal;

12 using namespace asiodnp3 ;

13 using namespace opendnp3 ;

O software utiliza a função para estabelecimento de conexão com um dispositivo slave (no

caso o relé) sendo definidos os endereços dos dispositivos e a porta para comunicação, conforme

o seguinte código:

1 auto channel = manager .AddTCPClient("SOFTWARE -LAB", FILTERS ,

ChannelRetry:: Default (), "192.168.1.11", "192.168.1.125", 20000,

PrintingChannelListener ::Create ());

Também são definidos os endereços DNP3 de cada um dos dispositivos, através do seguinte

código:

1 stackConfig.link.LocalAddr = 1;

2 stackConfig.link.RemoteAddr = 0;

Após a definição da conexão e do endereçamento, é enviada a mensagem para desabilitar o

envio de mensagens não solicitadas, através do seguinte código:

1 master ->PerformFunction("disable unsol", FunctionCode::

DISABLE_UNSOLICITED ,

2 { Header :: AllObjects(60, 2), Header ::

AllObjects(60, 3), Header:: AllObjects

(60, 4) }

3 );

Por fim o programa foi compilado para execução, sendo necessário realizar a compilação
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com alguns parâmetros específicos. Devido a quantidade de parâmetros necessários à compila-

ção, codificou-se um shell script para realizar a tarefa de forma mais rápida, conforme código

abaixo:

1 #!/bin/sh

2 #############

3 ## Script para compilacao de aplicativos com a biblioteca opendnp3

que inclui diretorios de busca de fontes , links de bibliotecas e

opcaos de compilacao

4 ## Autor: Andre Luiz Latansio de Oliveira

5 ## Criacao: 20/07/2015

6 ## Ultima Modificacao: 09/02/2017

7 ## forma de uso: $compila -dnp3 $1 $2

8 ##

9 ## $1: arquivo com o fonte do programa

10 ## $2: arquivo de saida do executavel compilado

11 #############

12

13 /usr/bin/g++ -I /opt/dnp3/cpp/libs/src -I /user/local/include/

openpal -I /usr/local/include/asiopal -I /usr/local/include/

opendnp3 -I /usr/local/include/asiodnp3 -DASIO_STANDALONE -Wl,--

no-as-needed -g -O2 -std=c++11 -pthread /usr/local/lib/

libopenpal.so /usr/local/lib/libasiopal.so /usr/local/lib/

libopendnp3.so /usr/local/lib/libasiodnp3.so -pthread -Wl,-rpath

-lasiodnp3 -lasiopal -lopendnp3 -lopenpal $1 -o $2

A execução do programa foi realizada conforme esperado, sendo estabelecida a conexão

entre os dispositivos, e então foi realizada captura de todo o tráfego de rede durante o envio

e recebimento de informações, utilizando-se para tal a ferramenta wireshark. Apresenta-se

na Figura 51 o trecho da captura de tráfego onde é realizado o three way handshake que é

obrigatório em toda conexão que utiliza protocolo de transporte TCP.

Figura 51 - Three way handshake.

Fonte: Próprio autor.

Com o three way handshake estabelecido, analisou-se o tráfego DNP3 trocado entre o relé

e a aplicação para validar dois pontos: o envio do comando para desabilitar as mensagens não

solicitadas e a resposta do relé informando o recebimento e aceite do comando.
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De acordo com a análise do tráfego de rede, o experimento ocorreu conforme esperado,

sendo que apresenta-se na Figura 52 o pacote DNP3 enviado pelo programa criado (endereço

IP 192.168.1.125 e endereço DNP3 1) para o relé (endereço IP 192.168.1.11 e endereço DNP3

0) com a function code 0x15, que nas especificações do protocolo DNP3 informa a necessidade

de desabilitar o envio de mensagens não solicitadas.

Figura 52 - Envio da mensagem DNP3.

Fonte: Próprio autor.

Na sequência da análise de tráfego, consta a resposta do dispositivo com a function code

0x81, que nas especificações do protocolo DNP3 corresponde ao aceite do comando enviado

pelo programa, conforme apresentado na Figura 53.

Figura 53 - Resposta da mensagem DNP3.

Fonte: Próprio autor.

Desta forma, confirma-se a integração entre o relé SEl-451 e o programa codificado utili-

zando a biblioteca Opendnp3, porém sem a implementação de funcionalidades avançadas de

monitoramento e controle.

6.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Ao combinar diversas ferramentas e tecnologias, mostrou-se viável a criação de um testbed

virtual que pode ser utilizado para a realização de testes de rede com o protocolo DNP3, sendo
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também comprovado que seu funcionamento possui as mesmas características de um ambiente

real.

A adição de equipamentos do laboratório de proteção ao testbed virtual resultou em um

ambiente de simulação misto totalmente integrado (testbed misto), onde os dispositivos virtu-

alizados comunicam-se de forma transparente com os equipamentos do laboratório. Também

obteve-se sucesso na criação de um software básico utilizando a linguagem de programação

C++ e a biblioteca Opendnp3. Toda a comunicação com o relé SEL-451 ocorreu através do

protocolo DNP3 e foi confirmado, tanto o envio do comando para desabilitar as mensagens não

solicitadas através do software como a confirmação e aceite no relé de proteção.

A topologia utilizada nos experimentos é simples e objetiva a realização de testes básicos

de rede com o protocolo DNP3, porém ela é expansível e possibilitou realizar o ataques de ARP

spoofing que foi detalhado no Capítulo 3 e comprovar a sua eficiência, sendo que os resultados

obtidos demonstram que foram afetados dois dos pilares da SI:

• Privacidade: ao utilizar a técnica de MITM, informações que não deveriam estar dis-

poníveis foram visualizadas pelo criminoso ao realizar o ataque, e esta ténica pode ser

combinada com a modificação de pacotes de rede e assim afetar a integridade das infor-

mações;

• Disponibilidade: ao realizar o ataque de DoS, um dos dispositivos parou de responder as

solicitações e se tornou indisponível por um período de tempo que não estava previsto.

Ao analisar estes resultados em um ambiente básico como o da simulação, não se nota a

sua criticidade, porém ao compará-lo a um ambiente real pode-se ter uma pequena ideia de suas

consequências. Se considerar que um dos dispositivos seja um sistema SCADA e o outro um

ou mais sensores que monitoram processos de infraestruturas críticas, poderia ter os seguintes

impactos:

• Ataque de MITM: ao realizar este ataque todas as informações de medição estariam visí-

veis para o criminoso, sendo que pode-se utilizar técnicas de modificação de pacotes para

forjar as medições exibidas para o operador do sistema e causar grandes prejuízos;

• Ataque de DoS: ao realizar este ataque e indisponibilizar o acesso à leitura dos sensores

a partir do sistema SCADA, o operador deixa de ter informações fundamentais para que

o processo monitorado se mantenha em bom funcionamento.
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7 CONCLUSÕES

A utilização de ferramentas open source para a criação de um ambiente de simulação do

protocolo DNP3 apresentou viabilidade, tanto financeira quanto tecnológica, possibilitando que

sejam realizados testes em um ambiente funcional sem a necessidade de investimento em soft-

ware e baixo investimento em hardware.

O uso da biblioteca Opendnp3 permite que os componentes da simulação possam ser ade-

quados de acordo com as necessidades do pesquisador, sendo necessário apenas modificar os

códigos fonte dos programas através da linguagem de programação C++. A integração entre as

ferramentas VirtualBox e GNS3 possibilita que a simulação se comporte como uma rede real e

propicia a escalabilidade do ambiente.

Considerando os resultados dos experimentos, nota-se que o ambiente de simulação virtual

pode ser uma alternativa às dificuldades encontradas pela comunidade de pesquisadores inte-

ressados neste tema: a) falta de ferramentas disponíveis; b) alto custo envolvido na aquisição

de equipamentos e infraestrutura.

A expansão da simulação, através do uso dos equipamentos disponíveis no Laboratório

de Proteção e as ferramentas de simulação, comprova a possibilidade de integração entre os

ambientes físicos e virtuais e amplia as possibilidades de testes que podem ser realizados através

do simulador.

7.1 PERSPECTIVAS FUTURAS

Como trabalhos futuros que contribuem com esta linha de pesquisa, pode-se considerar as

seguintes possibilidades:

• Elevação da complexidade dos programas codificados na linguagem de programação C++

e que utilizam a biblioteca Opendnp3, implementando comportamento de componentes

reais de SG;

• Criação de módulos em C++ que se comuniquem com os equipamentos do Laboratório

de Proteção e envie/recebe informações de supervisão e controle;
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• Uso de equipamentos como o Arduino e o Raspyberry Pi, com a biblioteca Opendnp3

instalada, ligados a sensores de tensão e conectados ao ambiente de simulação para assim

ampliar a possibilidade de testes mantendo baixo custo de implantação;

• Aplicação de testes de SI em um ambiente de simulação de maior complexidade, baseado

em ambiente real, com foco na análise de riscos e técnicas de segurança ofensiva e análise

de seus resultados para comparativo do impacto em um ambiente real.
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1
Abstract— The simulation of computational environments is 

one of the main techniques applied in the study of protocols, the 

behavior of those protocols in computer networks, and the 

analysis of information security procedures. Research in the area 

of smart grid simulation is hampered by the fact that few 

universities and companies have access to real environments, and 

further, that the number of computational tools available is 

limited. This paper therefore aims to configure an environment 

for the simulation of the DNP3 protocol using exclusively open 

source tools and by applying offensive security techniques 

including attacks which seek to exploit network vulnerabilities; 

subsequently, the proposed simulation behavior is validated.

Keywords— DNP3, Network computers, Open source, 

SCADA, Simulation, Smart grids, Testbeds. 

I. INTRODUÇÃO

USO de computadores e dispositivos interligados em 
rede é cada vez mais comum em nosso dia-a-dia, sendo 

assim cada vez mais empresas e instituições dependem de 
sistemas computacionais para realização de suas atividades 
cotidianas, sejam elas administrativas ou mesmo o controle de
processos industriais.

O crescimento no uso destes sistemas, combinado com sua 
rápida evolução traz diversos benefícios, como por exemplo a 
grande velocidade na troca de informações e a possibilidade 
de obter estatísticas de processos industriais em tempo real, 
dentre outras. Porém, surgiram novas ameaças à segurança da 
informação (SI), as quais vem crescendo anualmente, 
conforme pode ser observado nas estatísticas publicadas 
recentemente no relatório do CERT [1].

Dentre os benefícios que surgiram com a rápida evolução 
das tecnologias estão as smart grids (SG), definidas como o 
uso de tecnologias de computação e comunicação para 
modernização do sistema de geração, transmissão e 
distribuição de energia, e que permite alterar o fluxo 
unidirecional do sistema convencional para um fluxo 
bidirecional de dados e energia em todos os setores da rede 
[2].

Um componente fundamental das SG, é o sistema de 
supervisão e aquisição de dados (supervisory control and data 

acquisition - SCADA), que também é responsável pelo 
controle de processos de diversas infraestruturas críticas, tais 
como: oleodutos, sistemas de água e transporte, refinarias e 

A. L. L. de Oliveira, São Paulo State University (UNESP), Department of 
Electrical Engineering, Ilha Solteira-SP, Brasil, andrelatansio@gmail.com

S. A. de Oliveira, São Paulo State University (UNESP), Department of 
Electrical Engineering, Ilha Solteira-SP, Brasil, grilo@dee.feis.unesp.br

Corresponding author: André Luiz Latansio de Oliveira

uma grande variedade de operações de fabricação [3].
Atualmente o principal protocolo de comunicação 

utilizado pelas SG é o distributed network protocol version 3

(DNP3), conforme relatório da Newton-Evans Research 
Company [4]. O DNP3 foi desenvolvido pela empresa 
Westronic Incorporated entre os anos de 1992 e 1994, com o 
objetivo de tornar-se o primeiro padrão de protocolo realmente 
aberto utilizado em aplicações industriais [5].

Existem diversas pesquisas que já identificaram e 
mapearam falhas de segurança no protocolo DNP3, tais como 
os trabalhos [6], [7] e [8], bem como pesquisas que visam 
desenvolver ferramentas para melhorar a segurança do 
protocolo. São exemplos os trabalhos [9] e [10], que abordam 
a criação de ferramentas para detecção de intrusão (intrusion 

detection system - IDS) específicas para o protocolo DNP3.
A contribuição deste artigo concentra-se na criação e 

configuração de um ambiente de simulação do protocolo 
DNP3 em uma rede TC/IP, que utiliza ferramentas open 

source e combina técnicas de segurança ofensiva para 
realização de ataques de rede. O ambiente proposto permite 
avaliar os resultados do simulador, além de validar seu 
comportamento em relação a um ambiente de rede real.

O artigo está organizado da seguinte maneira: nas seções 
II e III são introduzidos os conceitos e principais 
características dos sistemas SCADA e SG, respectivamente. 
Na seção IV aborda-se o funcionamento de uma rede de 
computadores e o protocolo DNP3. Na seção V, é apresentada 
uma revisão atualizada da literatura bem como uma nova 
categorização de emprego do protocolo DNP3: a) análise de 
segurança do protocolo DNP3; b) uso de ferramentas de IDS 
com o protocolo DNP3; c) uso de testbeds para simulação do 
protocolo DNP3. A abordagem proposta, bem como a 
descrição da configuração do ambiente de simulação, a 
realização/execução das simulações envolvendo técnicas de 
invasão, e os resultados obtidos, são explicados na sessão VI. 
Por fim na seção VII apresenta-se as conclusões do trabalho.

II. SISTEMA DE SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DE 
DADOS

Os sistemas SCADA puderam ser projetados em 
decorrência do surgimento dos primeiros controladores 
lógicos programáveis (programmable logic controllers - PLC) 
na década de 60, e possibilitaram que engenheiros 
desenvolvessem sistemas capazes de controlar componentes 
de hardware, tais como: motores, bombas e válvulas, dentre 
outros, que evoluíram para o total controle de processos 
industriais de forma centralizada e em tempo real.

Para realizar o controle de todo o processo estes sistemas 
são divididos em componentes que realizam funções 
específicas, conforme detalhado em [3]:

(i) Operador: operador humano que monitora o sistema 
SCADA e executa ações de supervisão e controle do 
processo;

O
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(ii) Interface homem máquina (human machine interface -
HMI): apresenta os dados do sistema para o operador 

e prevê entradas de controle em vários formatos, tais 

como: gráficos, janelas, menus suspensos, telas

sensíveis ao toque e assim por diante;

(iii) Unidade terminal mestre (master terminal unit -

MTU): unidade principal no sistema mestre/escravo, 

sendo responsável pela exibição das informações 

através da HMI, coleta de dados de dispositivos 

remotos (RTUs e PLCs) e envio de informações de 

controle para estes dispositivos;

(iv) Unidade de terminal remoto (remote terminal unit -

RTU): funciona como escravo em uma estrutura 

mestre/escravo, enviando sinais de controle aos 

dispositivos e também é responsável por coletar dados 

dos mesmos e os enviar ao MTU, sendo que um

exemplo de RTU pode ser um controlador lógico 

programável;

(v) Meios de comunicação: conexões que permitem 

comunicação entre a MTU e os dispositivos remotos, 

podendo ocorrer por meio da internet, redes cabeadas, 

redes sem fio e redes públicas de telefonia.

Um exemplo de sistema SCADA em funcionamento é o 

monitoramento da tensão em uma linha de transmissão, onde 

uma RTU conectada a um sensor de tensão coleta em tempo 

real suas medições e as envia para uma MTU. As informações 

enviadas são analisadas e exibidas para o operador através da 

HMI, sendo, por exemplo, exibidas em verde enquanto as

medições da tensão na linha estiverem dentro dos parâmetros 

adequados. Em caso dos parâmetros de tensão ficarem fora do 

esperado é exibida uma mensagem para o operador através da 

HMI sendo possível que ele realize uma medida de contenção, 

como, por exemplo, acionar um banco de capacitores.

Na época de seu surgimento, os sistemas SCADA foram 

planejados de forma a efetuar o controle de processos em um 

mesmo local físico, tendo somente componentes do próprio 

sistema interligados em sua rede lógica e possuindo 

componentes desenvolvidos por um mesmo fornecedor 

(ambiente homogêneo), tornando-os uma verdadeira "caixa 

preta" devido principalmente aos seguintes fatores: sistema

sem comunicação com qualquer rede externa e programas e 

componentes de código fechado, disponíveis apenas para seus 

desenvolvedores.

Esta topologia de rede fez com que estes sistemas fossem 

projetados sem levar em consideração mecanismos de 

segurança nos protocolos de comunicação em rede e também 

no desenvolvimento de seus componentes de software, visto 

que os mesmos não se interligavam com qualquer outra rede, 

o que limitava muito os vetores de ameaças existentes.

Com o passar dos anos as redes de computadores 

evoluíram muito e com o surgimento e popularização da 

internet, acompanhado da globalização da informação, o

rápido acesso às mesmas passou a ser crucial e o diferencial 

competitivo no cotidiano das empresas e instituições.

Assim como as redes corporativas evoluíram, a forma de 

comunicação utilizada nas redes com sistemas SCADA seguiu 

a mesma tendência, passando a utilizar componentes e 

protocolos de diversos fabricantes, migrando de uma rede 

homogênea para uma rede heterogênea. Também foi 

necessário que as redes com sistemas SCADA fossem 

interligadas às redes corporativas e à internet.

III. SMART GRIDS

O sistema convencional de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica é denominado unidirecional, 

ou seja, a energia elétrica possui apenas um fluxo possível.

Neste cenário, por exemplo, a energia pode ser gerada em 

uma usina hidrelétrica, transmitida através de linhas de 

transmissão e a partir das subestações é distribuída aos

consumidores finais através de linhas de distribuição. 

Seguindo este modelo, existem muitos problemas que devem 

ser considerados e foram abordados no relatório técnico do 

Ministério de Minas e Energia [11].

Também deve-se considerar que diferentemente do Brasil, 

que possui 77,1% de sua energia proveniente de hidrelétricas 

[12], outros países, como por exemplo os que formam a 

Europa Central, tem 70% de dependência de fontes de energia 

como combustível fóssil e energia nuclear, que além de 

contribuírem consideravelmente para a emissão de carbono, 

são fontes finitas com previsão de esgotamento no futuro [13].

Neste contexto, diz-se que uma SG não é um único

dispositivo, aplicação, sistema, rede ou mesmo ideia; é a 

utilização de tecnologias de comunicação e informação para 

otimizar a transmissão e distribuição de eletricidade dos 

geradores até os consumidores [14].

De forma resumida, as SG nada mais são do que o uso de 

tecnologias de computação e comunicação para modernização 

do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, 

mudando o fluxo unidirecional do sistema convencional para 

um fluxo bidirecional de dados e energia em todos os setores 

da rede [2], conforme apresentado na Fig. 1.

Figura 1. Arquitetura clássica smart grid. Fonte: [15].

A inserção do fluxo bidirecional de energia e dados, 

disponibiliza o monitoramento de todo o sistema em tempo 

real e possibilita a inserção de geração de energia próxima aos 

centros de carga, assim como da energia gerada pelo próprio 

consumidor final como por exemplo a energia excedente 

gerada através de painéis fotovoltaicos e carros elétricos [11], 



solucionando alguns dos problemas existentes no modelo 
convencional.

A implantação das SG ainda ocorre de forma lenta e 

gradual por diversas questões, sejam elas técnicas como o

tratamento da qualidade de energia devolvida pelos 

consumidores ao sistema ou mesmo administrativas, como os 

custos envolvidos na modernização de todo o sistema. Porém, 

seus benefícios são fatores determinantes para seu uso em 

larga escala em um futuro próximo.

IV. REDES DE COMPUTADORES E O PROTOCOLO 

DNP3

Para reduzir a complexidade do projeto, a maioria das 

redes é organizada como uma pilha de camadas colocadas 

umas sobre as outras. Em todas as redes o objetivo de cada 

camada é oferecer determinados serviços às camadas

superiores, isolando estas camadas dos detalhes de 

implementação desses recursos [16].

Cada dispositivo dentro de uma rede possui uma pilha de 

camadas e quando dois dispositivos trocam informações nesta 

rede as camadas de cada um deles se comunicam. Para que a 

comunicação seja possível é necessário que se utilize um 

protocolo de rede, que nada mais é do que um acordo entre as 

partes que se comunicam, estabelecendo as regras de como 

será realizada a comunicação [16].

Pela grande variedade de fabricantes de equipamentos, 

tornou-se necessária a definição de uma arquitetura única que 

preferencialmente fosse aberta e pública. Neste contexto a

International Organization for Standardization (ISO) definiu 

o modelo denominado reference model for open system 

interconnect (OSI) que propõe uma estrutura com sete níveis 

como referência para a arquitetura dos protocolos de rede [17].

Para as redes que utilizam sistemas SCADA, o 

International Electrotechnical Comission (IEC) define um 

modelo de três camadas conhecido como enhanced 

performance architecture (EPA), sendo o DNP3 baseado nele. 

No DNP3 as camadas utilizadas são: física, enlace de dados, 

pseudo-transporte e aplicação. Este modelo reduz o número de 

camadas e o tamanho da unidade de dados do protocolo 

(PDU) em cada camada, desta forma ele ajuda a enviar e

receber pequenas quantidades de dados de forma eficiente [7].

V. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem trabalhos, nesta mesma linha de pesquisa, que 

tratam desde os conceitos básicos de segurança e simulação

até as abordagens complexas que resultam no 

desenvolvimento de ferramentas e mecanismos de proteção. 

Os trabalhos foram agrupados em três categorias principais, 

sendo elas:

(i) Análise de segurança do protocolo DNP3;

(ii) Uso de ferramentas IDS com o protocolo DNP3;

(iii) Uso de testbeds para a simulação do protocolo DNP3.

A. Análise de segurança do protocolo DNP3

Quando aborda-se a segurança na comunicação de 

dispositivos em uma rede de dados, um dos principais pontos 

a ser analisado é o protocolo utilizado para a troca de 

informações. Dentro desta perspectiva a análise rigorosa do 

protocolo DNP3 é fundamental para encontrar suas falhas e 

assim melhorar sua implementação ou aplicar mecanismos 

adicionais de proteção.

O protocolo DNP3 não apresenta em sua implementação 

inicial qualquer mecanismo de autenticação ou criptografia

[7]. Este fato é comprovado em [18], no qual são realizados 

ataques utilizando a técnica de ARP spoofing para provocar a 

interrupção do serviço prestado pelo dispositivo alvo, também 

conhecida como denial of service (DoS).

Este fato se dá pelo contexto em que estavam inseridos os 

sistemas na época da criação do protocolo, em que as redes 

responsáveis pela comunicação dos processos de automação 

industrial normalmente estavam isoladas de outras redes. 

Desta forma, a não inclusão de mecanismos de autenticação e 

criptografia justifica-se pela baixa possibilidade de ataques ao

mesmo, também contribuindo para que o protocolo torne-se 

mais leve e assim mais adequado às necessidades de latência 

dos sistemas de automação e controle.

Com a modernização dos sistemas SCADA, torna-se cada 

vez mais comum a sua interligação com redes corporativas e 

muitas vezes com a rede mundial de computadores (internet), 

sendo necessário que a segurança do protocolo DNP3 seja 

incrementada para acompanhar tais mudanças. Para tal, foram 

sugeridos dois mecanismos de proteção, em que cada um deles

atua em uma das falhas citadas, sendo eles: DNP Secure

Authentication e DNPSec.

Em [6] descreve-se a implementação do DNP3 Secure

Authentication, que trabalha utilizando autenticação e assim 

evita ataques como: spoofing, modification e replay. Para esta 

implementação é utilizada a tecnologia de autenticação de 

forma bidirecional, através de desafios de resposta e chaves 

compartilhadas.

Visto que a adição de autenticação ao protocolo ainda 

possibilita que ataques como modification sejam efetuados, já 

que o conteúdo das informações trafega pela rede no formato 

texto, em [7] demonstra-se a implementação do DNPSec que 

através da criptografia dos dados trata esse tipo de ataque.

As mudanças adicionadas ao protocolo melhoraram sua 

segurança, porém ainda não havia sido feita uma análise

detalhada do protocolo e suas vulnerabilidades. Esta lacuna foi 

preenchida por [8], em que detalha-se as ameaças ao protocolo 

DNP3, categorizam os alvos dos ataques e classificam as 

ameaças em categorias identificando 28 tipos de ataque e 91 

instâncias dos mesmos. 

Em [19] complementa-se os resultados de [8], pois 

implementa-se um ambiente de simulação (simplificação de 

um sistema SCADA) utilizando a biblioteca opendnp3 e 

executa-se alguns ataques ao protocolo DNP3 para demonstrar 

suas falhas.

Também existem outras abordagens, como em [12], que 

trata-se da criação de metodologias para a implantação de

mecanismos de SI que objetivam, além dos requisitos 

tecnológicos, os processos administrativos e pessoas 

envolvidas na operação dos sistemas.

B. Uso de ferramentas IDS com o protocolo DNP3

Mesmo com a constante melhora e evolução dos 

protocolos de comunicação e softwares, não é possível que os 



mesmos sejam 100% seguros, sendo necessário o uso de 
mecanismos adicionais para corrigir e mitigar as ameaças 
remanescentes.

Um mecanismo amplamente utilizado para detecção de
ataques a redes de dados é o IDS, que pode ser definido como: 
o processo de detectar o uso não autorizado (ataque ou 
invasão) a um computador ou a uma rede de computadores 
[20].

Com a modernização e interligação destas redes, os 
protocolos que utilizavam comunicação serial passaram a ser 
portados sobre o protocolo TCP/IP e incorporados ao payload

dos pacotes TCP. Os sistemas IDS tradicionais, como por 
exemplo o SNORT, são incapazes de compreender estes 
protocolos em nível de aplicação [9].

Para solucionar esta deficiência, diversas pesquisas são
realizadas nesta área, como o trabalho em [9], que possibilita
que sistemas IDS trabalhem com os protocolos DNP3 e 
Modbus, assim como a proposta em [10] que descreve um 
framework com a utilização de algoritmos de redes neurais, 
que pode ser combinado com qualquer sistema IDS que 
trabalhe com treinamento não supervisionado.

Outra abordagem encontrada em alguns trabalhos é o 
desenvolvimento de novos softwares de IDS, utilizando 
algoritmos que não são utilizados em redes convencionais, tais 
como o proposto em [20], que utiliza uma técnica de extração
de dados de bases de conhecimento através da teoria dos 
conjuntos aproximados.

C. Uso de testbeds para a simulação do protocolo DNP3

Um ponto fundamental para viabilizar a realização de 
estudos detalhados de protocolos, redes e dispositivos é a 
simulação de seu funcionamento, para possibilitar a 
implantação de toda a estrutura que será analisada e então 
aplicar diferentes configurações/parâmetros e realizar a coleta 
dos resultados para assim validar as hipóteses de testes.

Em ambientes de comunicação de dados convencionais já 
existem diversas formas de realizar esta simulação. Em alguns 
casos também é possível realizar os experimentos nos 
ambientes originais, com a definição de uma janela de tempo 
em que estas estruturas poderão ser testadas sem prejuízo aos 
processos e sistemas envolvidos.

Quando aborda-se a análise da segurança de redes de 
dados pertencentes a infraestruturas críticas, como por 
exemplo o sistema de geração, transmissão e distribuição de 
energia (contexto em que as SG estão inseridas), encontra-se 
diversos problemas para a realização de simulações e testes 
em ambientes reais, tais como alguns dos citados em [21]:

(i) Tempo de parada: testes de falhas de segurança podem 
causar a negação de serviço (DoS), lentidão nas 
respostas do sistema ou mesmo sua parada total. Este 
cenário não é aceitável para um sistema SCADA que 
monitora este tipo de infraestrutura;

(ii) Como em qualquer avaliação de segurança podem 
ocorrer falhas nas implementações testadas, fazendo 
com que a medida deixe de proteger o sistema. Sendo 
assim, sistemas críticos não são um local adequado 
para estes testes.

Para a simulação de ambientes SCADA usados nas SG, é 
utilizado o conceito de testbed que pode ser dividido em três 
categorias: 

(i) Testbed físico: todo o sistema SG real é reproduzido
para a realização dos testes. É considerada a melhor
solução, porém possui um custo tão elevado que 
muitas vezes inviabiliza sua implementação, estando 
disponível apenas em algumas universidades e em 
empresas do setor;

(ii) Testbed virtual: são utilizadas ferramentas 
computacionais para simular o comportamento de 
todos os componentes da SG. Possui custo baixo de 
implementação pelo uso exclusivo de ferramentas 
computacionais, mas não existem soluções completas 
disponíveis e demanda grande trabalho de 
configuração e integração dos softwares;

(iii) Testbed misto: equipamentos reais são mesclados às 
ferramentas computacionais de simulação para 
completar a topologia da SG. Considerado o meio 
termo entre as alternativas disponíveis com custo 
menos restritivo, mas ainda inviável para a maioria 
dos pesquisadores.

Abordando as SG, em [22] trata-se da criação de um 
testbed virtual, utilizando ferramentas de software como o 
PowerWord e o Opnet que simulam respectivamente o 
comportamento da operação de uma rede de energia elétrica e 
de redes de computadores.

Já na abordagem de testbeds mistos, em [23] propõem-se o
uso de componentes de software em conjunto com 
dispositivos físicos como painéis fotovoltaicos. O mesmo tipo 
de testbed foi proposto em [21], utilizando o simulador de 
rede Omnet++ combinado com elementos de hardware como:
RTU, PLC e intelligent electronic devices (IED), criando 
assim um ambiente de simulação mais próximo da realidade.

VI. SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Neste trabalho, o ambiente proposto para a execução da 
simulação do protocolo DNP3 e realização dos testes de SI foi 
modelado de forma simplificada, utilizando apenas 
ferramentas open source, visto que o objetivo é analisar o 
comportamento de todo o ambiente no decorrer do
experimento para validar se seu comportamento é condizente 
com um ambiente real.

A. Topologia de rede para a simulação

A ferramenta utilizada para a criação da topologia de rede 
foi a GNS3, já que ela proporciona uma topologia de rede que 
se comporta como uma rede real. O principal equipamento de 
rede inserido na topologia é o switch que tem um 
comportamento que possibilita a visualização de ataques do 
tipo ARP spoofing.

O equipamento de rede hub não tem a capacidade de tratar 
os pacotes de tipo ARP de forma inteligente, ou seja, quando
recebe uma requisição do tipo ARP request a reencaminha 
para todas as porta de rede. Já os equipamentos do tipo switch

criam uma tabela ARP onde são associados os endereços IP 
dos dispositivos conectados a suas portas aos seus endereços 
MAC. Desta forma, quando um criminoso conecta-se a um 



equipamento do tipo hub para analisar o tráfego trocado entre 
os equipamentos conectados, simplesmente precisa habilitar o 
modo promíscuo em sua placa de rede. Já ao conectar-se em 
um equipamento do tipo switch, ele necessariamente precisa
utilizar alguma técnica de análise de rede para visualizar o 
mesmo tráfego.

B. Dispositivos virtualizados

Na configuração da topologia de rede, é necessário incluir
os dispositivos que realizarão a troca de dados e também a 
máquina que realizará os ataques à estes dispositivos. Foram 
criadas três máquinas virtuais, utilizando a ferramenta 
VirtualBox, sendo suas funções descritas na Tab. I.

TABELA I
MÁQUINAS VIRTUAIS DO EXPERIMENTO

Função IP Sistema Operacional
Recebimento de dados 192.168.70.10 Ubuntu Server

Envio de dados 192.168.70.20 Ubuntu Server
Análise de dados 192.168.70.100 Kali Linux

C. Integração entre as ferramentas GNS3 e VirtualBox

Para concluir a topologia de rede, é necessário realizar a 
integração da ferramenta GNS3 com o VirtualBox, para que 
assim as máquinas virtuais criadas e configuradas estejam 
disponíveis dentro do ambiente de simulação do GNS3.

A primeira etapa para que a integração entre as 
ferramentas funcione adequadamente é que as configurações 
das placas de rede das máquinas virtuais sejam modificadas 
para “conectado a: driver genérico”. Assim, ao iniciar a 
simulação, a ferramenta GNS3 será responsável pelo 
gerenciamento desta interface.

Após realizar a configuração das máquinas virtuais, a 
próxima etapa foi realizada dentro da ferramenta GNS3 e 
consistiu em informar o caminho do aplicativo de 
gerenciamento do VirtualBox. Com a realização destas etapas, 
a integração entre as ferramentas foi concluída e todas as 
máquinas virtuais criadas dentro do aplicativo VirtualBox 
passaram a estar disponíveis para inclusão na ferramenta 
GNS3.

D. Finalizando as configurações do ambiente de 

simulação

Realizada toda a configuração nas ferramentas e sua 
integração, através da interface gráfica da ferramenta GNS3 os 
dispositivos foram selecionados e feita a interligação entre 
eles. Na Fig. 2 é exibida a topologia de rede final utilizada no 
experimento, onde os dispositivos com sistema operacional 
Ubuntu Server estão ligados respectivamente nas portas 1 e 2 
do switch, e o dispositivo responsável pela execução dos 
ataques e análise de rede está ligado na porta 8 do switch.

Com todo o ambiente adequadamente configurado de 
acordo com a topologia desejada, para que a simulação seja 
iniciada é necessário selecionar o botão início. Neste momento 
a ferramenta GNS3 inicia todos os dispositivos da simulação, 
incluindo as máquinas virtuais da ferramenta VirtualBox que 
foram integradas ao projeto.

Figura 2. Topologia do experimento. Fonte: Próprio autor.

E. Execução da simulação

Para a execução do experimento foi utilizada a técnica de
ARP spoofing, combinada em um segundo momento com a 
técnica de man in the middle (MITM) para então gerar um 
ataque de DoS na comunicação entre os dispositivos.

Os ataques citados foram escolhidos, visto que caso sejam 
executados em ambientes reais do sistema de geração, 
transmissão e distribuição de energia, podem causar impactos 
relevantes e afetam os três pilares da SI, que são: integridade, 
disponibilidade e confidencialidade [24].

1) Iniciando o ambiente de simulação

Antes do início dos testes propostos é necessário verificar 
se o ambiente configurado está funcionando adequadamente e 
se comporta como um ambiente real, sendo que para isso 
foram realizadas três ações:

(i) Inicialização do ambiente configurado através da 
ferramenta GNS3;

(ii) Testes de conectividade e troca de informações através 
das máquinas virtuais;

(iii) Análise dos dados obtidos.
Com o ambiente em execução, o primeiro teste foi o de 

conectividade para verificar se todos os equipamentos 
inseridos no ambiente conseguem se comunicar de forma 
correta. Utilizou-se para isso a ferramenta ping que usa
pacotes do tipo ICMP de request e reply para comunicação
ente dois dispositivos, obtendo-se sucesso na realização do 
teste.

Para finalizar a validação do ambiente é necessário 
analisar se o dispositivo de rede switch está atuando de acordo
com suas características. Para tal, realizou-se a seguinte 
análise: iniciou-se um teste de ping entre os dispositivos de 
endereço IP 192.168.70.10 e 192.168.70.20 e realizou-se um 
procedimento de sniffing em portas específicas do switch.

Ao executar os testes de conectividade, utilizou-se a 
ferramenta de captura de tráfego de rede do GNS3 (que utiliza 
o software wireshark) para coletar os dados da porta 1 do 
switch (dispositivo master que inicia a comunicação), 



observando-se o tráfego de rede. O mesmo procedimento foi 
aplicado à porta 8 do switch (máquina que realiza os ataques), 
não sendo visualizada nenhuma informação.

Este teste validou o comportamento do dispositivo de rede
switch já que somente foi capturado o tráfego de rede entre as 
portas que possuem o endereço ARP de origem e destino, de 
acordo com sua tabela, e não em todas as portas como é o 
comportamento de um hub.

2) Análise do tráfego de rede para o ataque

Para início do experimento, foram colocados em execução 
dois programas que utilizam o protocolo DNP3 para 
comunicarem-se, criados utilizando-se a biblioteca opendpn3. 
Então executou-se o aplicativo wireshark no dispositivo 
responsável pelos ataques, para colocar a placa de rede em 
modo promíscuo e visualizar pacotes que não são destinados a 
este host. Esta ação simula o comportamento de um criminoso 
na rede, buscando informações de tráfego de dados de forma 
passiva para assim buscar seus alvos e tomar suas próximas 
ações.

O resultado da análise como esperado, foi que nenhum 
tráfego de rede foi visualizado, já que os dados de 
comunicação não são enviados para todas as portas do switch, 
e sim apenas para as portas que estão conectadas aos 
dispositivos de origem e destino dos pacotes de rede.

Sem obter nenhum resultado na primeira análise de rede, o 
próximo passo é realizar uma busca na rede para encontrar 
seus possíveis alvos e seus endereços IP e MAC. Uma forma 
rápida para obter-se estas informações é a ferramenta arp-scan

que já vem instalada na distribuição Kali Linux e tem como 
objetivo enviar pacotes de ARP request para uma faixa de 
endereços pré-determinada.

Como resultado da varredura realizada pela ferramenta
arp-scan, foram encontrados dois dispositivos na rede, sendo 
eles os conjuntos endereço IP/MAC, que serão utilizados para 
realizar os ataques ao protocolo ARP.

3) Ataque A	P Spoofing com 
IT


O primeiro ataque realizado no ambiente, foi o de ARP 
spoofing combinado com a técnica de MITM, sendo escolhido 
pois causa poucas anomalias no comportamento da 
comunicação entre os dispositivos alvo.

Antes de iniciar o ataque é necessário habilitar o 
roteamento de pacotes no kernel do Kali Linux, através do 
comando #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward para que o 
sistema operacional possa encaminhar os dados que estão 
sendo enviados entre os dispositivos de IP 192.168.70.10 e 
192.168.70.20. Após o início do ataque estes pacotes serão 
encaminhados tendo o sistema Kali Linux como intermediário.

Com o roteamento de pacotes habilitado, utilizou-se a 
ferramenta arpspoof que já vem instalada na distribuição Kali
Linux para realizar o ataque. A sintaxe para uso da ferramenta 
pode ser considerada simples, sendo necessário apenas 
informar a interface de rede para envio dos pacotes e os 
endereços IP dos alvos.

Com a ferramenta arpspoof em execução, utilizou-se a 
ferramenta wireshark para captura do tráfego de rede, sendo 
que neste momento diversos pacotes passaram a ser exibidos. 

Analisando os pacotes capturados observou-se que todo o 
tráfego da aplicação que utiliza o protocolo DNP3, e está em 
execução nos dispositivos alvos do ataque, passa a ser 
capturado; confirmando a eficiência do ataque.

4) Ataque A	P Spoofing com DoS

Ao executar um ataque de ARP spoofing combinado à 
técnica de MITM, existe a possibilidade de realizar um ataque 
de DoS caso seja um dos objetivos do criminoso. Neste caso o
objetivo é impedir que o dispositivo de endereço IP 
192.168.70.20 (slave) comunique-se com o dispositivo de 
endereço IP 192.168.70.10 (master).

No caso de sucesso ao realizar o ataque de ARP spoofing

combinado com a técnica de MITM, torna-se muito simples 
bloquear a comunicação entre os dispositivos, já que todo 
tráfego de rede entre eles passa a ser intermediado pelo 
criminoso.

Existem diversas formas de realizar-se o bloqueio, porém a 
mais simples é a utilização da ferramenta iptables, que cria 
regras de acesso para os pacotes roteados pelo kernel do 
Linux, para adicionar regras de controle de tráfego. Utilizou-
se o comando #iptables -I FO	WA	D -s 192.168.70.10 -j 
D	OP, que informa ao kernel que todos os pacotes que 
tiverem como origem o endereço IP 192.168.70.10 não devem 
mais ser roteados pelo kernel.

Como resultado toda a comunicação entre os dispositivos é 
bloqueada, sendo que ao realizar um teste de conectividade 
utilizando a ferramenta ping nota-se que o dispositivo 
responde normalmente até o momento em que a regra de 
bloqueio é adicionada ao kernel e então a comunicação é 
perdida. Somente após a remoção da regra de bloqueio a 
comunicação é retomada e o dispositivo volta a responder 
solicitações. 

Entre os 74 pacotes transmitidos durante o experimento 
25% foram perdidos, sendo todos a partir do momento em que 
a regra de bloqueio de tráfego foi inserida no kernel do 
sistema operacional, demonstrando assim que o ataque de DoS 
ocorreu com sucesso.

VII. CONCLUSÃO

A utilização de ferramentas open source para a criação de 
um ambiente de simulação do protocolo DNP3 apresentou 
viabilidade, tanto financeira quanto tecnológica, possibilitando 
que sejam realizados testes em um ambiente funcional sem a 
necessidade de investimento em software e baixo investimento 
em hardware.

O uso da biblioteca opendnp3 permite que os componentes 
da simulação possam ser adequados de acordo com as 
necessidades do pesquisador, sendo necessário apenas
modificar os códigos fonte dos programas através da 
linguagem de programação C++. A integração entre as 
ferramentas VirtualBox e GNS3 possibilita que a simulação se 
comporte como uma rede real e propicia a escalabilidade do 
ambiente.

Considerando os resultados dos experimentos, nota-se que 
o ambiente de simulação pode ser uma alternativa às 
dificuldades encontradas pela comunidade de pesquisadores 
interessados neste tema: a) falta de ferramentas disponíveis; b) 



alto custo envolvido na aquisição de equipamentos e 
infraestrutura.

Como trabalhos futuros, pode-se expandir o ambiente de 
simulação para sua integração com componentes e
equipamentos reais (testbed misto) de redes SG como por
exemplo: relés de proteção. Além disso podem ser utilizados 
equipamentos como o Arduino e o Raspberry Pi, com a 
biblioteca opendnp3 instalada, ligados a sensores e conectados 
ao ambiente de simulação.
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