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Abstract. During the recent years, technology has evolved exponentially. Along
with this there has been a need to miniaturize the devices connected to the
network with specific functions to improve our daily life, thus contributing to
the emergence of a new paradigm called the Internet of Things (IoT). However,
the hardware capacity of the devices is lower compared to the traditional ones
(eg. computers and cell phones), especially regarding the hardware capacity of
energy and processing. Consequently, numerous issues have arisen regarding
security, data integrity, and privacy. This work aims at the development of a
framework for benchmarking the security of an IoT network.

Resumo. Durante os últimos anos, a tecnologia evoluiu de maneira exponen-
cial. Juntamente com isso ocorreu uma necessidade de miniaturização dos
dispositivos conectados à rede, com funções específicas para melhorar nosso
cotidiano, contribuindo com o surgimento de um novo paradigma chamado de
Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). Entretanto, a capacidade de hard-
ware dos dispositivos é pequena quando comparada a dispositivos tradicionais
(ex. computadores e celulares), principalmente na capacidade de armazena-
mento de energia e processamento. Então, inúmeros problemas surgiram em
relação a segurança, integridade dos dados e da privacidade. Este trabalho
visa o desenvolvimento de um framework para análise da segurança de uma
rede IoT.

1. Introdução
Durante os últimos anos, a Internet passou por um grande crescimento estrutural, além
de seu propósito inicial de descentralizar informações militares. Por conta desse cresci-
mento, ela se tornou parte essencial do cotidiano, se integrando a serviços que não estão
ligados com o uso de computadores pessoais e redes tradicionais, por exemplo, sensores
de temperatura e luminosidade. [2].

Com esta evolução, surgiu o paradigma chamado de Internet das Coisas. Este
paradigma normalmente se refere a dispositivos que têm uma função específica e que es-
tão interconectados trabalhando para um objetivo em comum. Entretanto, dentro deste
conjunto de dispostivos, existem os que têm menor capacidade de processamento e arma-
zenamento de energia extremamente limitada [13] [10].

Com isto, surge uma preocupação quanto à garantia da segurança e integridade
desses dispositivos. Esta preocupação ocorre pela existência de inúmeras vulnerabilidades
nos dispositivos de IoT. Várias técnicas são utilizadas para detectar estas vulnerabilidades.



A abordagem com maior sucesso é o chamado de Teste de Invasão. Este teste tem o
objetivo de detectar as vulnerabilidades existentes na rede e dispositivos, além do grau
de exposição das informações e controle que o atacado pode sofrer após a exploração de
uma vulnerabilidade. [11].

Por conta da menor capacidade, medidas de segurança utilizadas nas redes tradici-
onais não podem ser aplicadas nesses dispositivos, que utilizam uma pilha de protocolos
de rede diferente das redes tradicionais. Na camada física, por exemplo, podem utilizar
IEEE 802.15.4, ao invés de protocolos Ethernet ou Wi-Fi como é comum em redes con-
vencionais. O IPv6 é o utilizado como padrão na camada de transporte do IEEE 802.15.4,
entretanto para isso foi necessária a criação de uma camada de adaptação para realizar a
compressão do cabeçalho do IPv6, denomidada de 6LoWPAN. [13] [10].

A proposta do trabalho é a criação de um framework para realizar teste de invasão
em redes 6LoWPAN. Os testes de invasão serão realizados no ambiente simulado com
nós1 no sistema operacional Contiki 2 utilizando a ferramenta Cooja 3, e com isso docu-
mentar as vulnerabilidades encontradas e coletar informações da rede durante os ataques.
As informações coletadas serão o uso da rede e bateria, para avaliar o impacto destes
ataques neste tipo de rede e dispositivos.

A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica para o entendimento do trabalho.
A Seção 3 apresenta os objetivos propostos. A Seção 4 mostra as metologias adota-
das. A Seção 5 apresenta o cronograma de execução do trabalho. A Seção 6 expoõe a
contribuição do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção tem como finalidade a apresentação de conceitos teóricos para o entendimento
do trabalho proposto bem como evidenciar o estado da arte. Primeiramente, serão mos-
trados os conceitos relacionados à Internet das Coisas. Em seguida, serão abordados os
conceitos de Testes de Invasão. Por fim, será abordado o estado da arte na área da explo-
ração de vulnerabilidades em dispositivos de IoT.

2.1. Internet das Coisas

A Internet das Coisas (IoT) é um novo paradigma que está ganhando espaço no cenário
moderno das telecomunicações. Ele pode ser exemplificado por objetos que são equi-
pados com sensores, interface de comunicação, identificação e capacidade de processa-
mento para se comunicarem entre si ou com a Internet, e estão presentes numa variedade
de locais com o objetivo de interagir e cooperar com outros dispositivos, para atingir um
objetivo em comum [3] [16].

A miniaturização destes dispositivos e também a diminuição dos custos de produ-
ção contribuíram com a sua grande presença em diversos locais. Segundo previsões, até
2020 existirão em torno de 20 bilhões de dispositivos IoT conectados à Internet. Porém,
a evolução da estrutura de segurança e privacidade não cresce no mesmo ritmo, devido
à menor capacidade de processamento presentes nesses dispositivos, além da produção

1Dispositivos IoT inseridos em uma rede.
2Sistema Operacional aberto com o intuito de prover ferramentas para IoT.
3Ferramenta presente no Contiki para simulação dos nós.



desenfreada sem preocupações com a informação dos usuários finais que trafegam nestes
dispositivos [6] [10].

Existe um conjunto de aplicações que utilizam dispositivos IoT de baixa capaci-
dade de processamento e bateria. Em geral, estes dispositivos podem utilizar o sistema
operacional Contiki. O Contiki é um sistema operacional projetado especificamente para
estes dispositivos, além de ser disponibilizo por meio de máquina virtual para simulação
deste tipo de ambiente. A ferramenta de simulação disponibiliza funcionalidades para
construção da topologia, escolha do modelo do dispositivo a ser simulado, entre outras,
possibilitando analisar o comportamento da rede, consumo de energia e alcance do sinal
do nó [4].

Entretanto, o IoT é extremamente vulnerável a ataques por alguns motivos. Pri-
meiramente, os dispositivos ficam a quase todo momento não-vigiados. Segundo, a co-
municação entre eles é realizada por meio de por redes sem-fio. E, por último, pela
miniaturização, mecanismos complexos de segurança se tornam inviáveis, pois, causam
efeitos indesejáveis aos dispositivos, como aumento excessivo do consumo de energia e
atraso na comunicação [3] [5].

O padrão de comunicação entre os dispostivos de baixo consumo de energia para
redes de curto alcance é o IEEE 802.15.4. Este padrão busca especificar a camada física
e efetua o controle de acesso dessas redes. Pelo fato da menor capacidade de bateria e
processamento desses dispositivos, a principal característica desse padrão é baixa taxa
de transmissão. O objetivo deste é fornecer uma transmissão de dados confiável, com um
gasto razoável de energia e maior facilidade de instalação. O IEEE4 apresenta as seguintes
características nesse padrão [10] [14]:

• Baixo consumo de energia
• Transmissão sem fio de até 250 Kbps
• Endereçamento de 16 bits (curto) até 64 bits (estendido)
• 16 canais na banda de 2450 Mhz
• Protocolo de reconhecimento para transferência confiável

Além disso, para dispositivos de redes de curto alcance que utilizam o IEEE
802.15.4 na camada de enlace, um protocolo para adaptar a comunicação destes dispo-
sitivos com o IPv6 é o 6LoWPAN. O 6LoWPAN é uma camada de adaptação, que tem
o objetivo de comprimir os cabeçalhos do IPv6, para agilizar o processo de transmissão,
além disso fragmentar e desfragmentar os pacotes de acordo com o MTU 5 da camada
física. [7]

2.2. Testes de Invasão

Para catalogar as enumerar as vulnerabilidades existentes em dispositivos, são realizados
Testes de Invasão, conhecidos como Pentest. Estes processos trabalham com a emulação
de ataques reais para a exploração de potenciais vulnerabilidades [11].

O teste de invasão (Pentest) pode ser definido como a exploração de vulnerabilida-
des presentes em uma rede. Ele ajuda a determinar quais vulnerabilidades são exploráveis

4Institute of Electrical and Electronics Engineers
5Unidade máxima de transmissão da camada física



e o grau de exposição da informação ou controle da rede que a organização poderia espe-
rar que um invasor conseguisse depois de explorar com sucesso uma vulnerabilidade. As
vulnerabilidades podem ser divididas entre lógicas e físicas. As lógicas são relacionadas
à infraestrutura e as físicas são relacionadas ao acesso físico à rede ou dispositivos [9].

Estes testes são divididos entre internos e externos. Quando o teste é conduzido
fora do alcance da rede/dispositivos, através de um servidor Web, por exemplo, é con-
siderado externo. Quando o teste é conduzido dentro do alcance da rede/dispositivos, é
considerado interno. Existem variações destes testes, e são definidos como: White-Box,
Gray-Box e Black-Box. Esta divisão é dada pela quantidade de informações previamente
passadas ao responsável pelos testes. No White-Box, são passadas informações sobre
toda a estrutura da rede e seus componentes. O responsável pelos testes tem uma visão
da rede similar ao administrador. Já no Gray-Box é informado algumas que um "usuário
comum"da rede têm acesso. E, por fim, no Black-Box não é passada nenhuma informação
sobre a rede ou organização a ser testada, geralmente as informações são capturadas por
pesquisas online [9].

O Teste de Invasão é constituído por três fases: pré-fase de ataque, fase do ataque
e fase pós-ataque. Essas fases são definidas a seguir: [9]

• Pré-Fase: Caracteriza-se por duas técnicas, ressonância passiva e ressonância
ativa. A ressonância passiva é definida como uma técnica indetectável pela or-
ganização, pois não entra em contato com a rede ou organização, acumulando o
máximo de informações possíveis. Se esta se tornar redundante, então é utilizada
a ressonância ativa, que é caracterizada pelo contato com a rede e maior chance
de ser detectado, porém as informações adquiridas podem produzir o mapa da
infraestrutura.

• Ataque: Caracteriza o passo para comprometer os alvos. Neste momento são
exploradas todas as vulnerabilidades encontradas na pré-fase, pois é impossível
de prever por qual vulnerabilidade um possível atacante da rede irá explorar.

• Pós-Fase: Esta fase é única para o teste de invasão, pois têm o objetivo de restau-
rar o sistema para a pré-fase de ataque. Ao contrário dos ataques convencionais
que roubam ou corrompem informações que, em geral, prejudicam a organiza-
ção/dispositivos que foram atacados.

2.3. Frameworks para investigar vulnerabilidades em dispositivos IoT

Os pesquisadores tem proposto alguns frameworks para investigação de vulnerabilida-
des de dispositivos IoT. Porém, a abordagem realizada por eles não abrange uma gama
de dispositivos ou tecnologias comumente utilizadas em dispositivos de redes de baixo
alcance, geralmente são somente para uma tecnologia específica, como Zig-Bee. Com
isso, as propostas não abrangem uma gama maior de dispositivos, de uma maneira ge-
nérica. Para abranger este tipo de dispositivos/rede, algumas abordagens utilizadas nas
redes tradicionais podem ser adaptadas.

Tomasi et al. [15] propõem a adição de uma extensão na framework denomidada
Meta-Exploit para esta suportar o 6LoWPAN. Esta extensão têm o objetivo de incluir
uma camada de tradução dos pacotes entre as redes tradicionais e 6LoWPAN, para então
realizar ataques as redes IoT, esta abordagem não é eficiente quando a rede contêm alguma
contramedida, como criptografia.



Seguindo o mesmo escopo do 6LoWPAN, Reziouk [12] propõe uma ferramenta
para auditoria de segurança de redes com protocolo 6LoWPan. Esta auditoria ocorre pela
detecção de redes 802.15.4 por meio de um scanner. Além disso há a adoção de um
roteador de borda capaz de rotear frames IPv6 entre as redes Ethernet e 6LoWPAN. Ao
combinar ambas, se obteve uma ferramenta de teste de invasão baseado em IP que permite
a exploração de vulnerabilidades com diversas ferramentas em redes 6LoWPAN. Entre-
tanto, nesta proposta é necessário estar no mesmo ambiente físico que a rede e dispositivos
que, por sua vez, é limitado.

Alberca et al. [1] segue uma linha diferente dos anteriores, com a exploração de
vulnerabilidades no Arduino Yum com ataques propostos pelo autor. Porém, o Arduino
Yum utiliza pilha de rede tradicional, também portas Ethernet e conexão Wi-Fi, além
da capacidade de processamento ser muito maior que os dispositivos de redes de baixo
alcance. Apesar do Arduino Yum ter uma menor capacidade de memória e processamento
que dispositivos tradicionais, ainda assim é bem mais robusto que dispositivos de IoT que
trabalham com redes de curto alcance e sistema operacional Contiki.

Por fim, Lahmadi et al. [8] propõe a investigação de potenciais vulnerabilidade
presentes em dispositivos 6LoWPAN por meio de um processo chamado de fuzzying uti-
lizando o Scapy do Python. Esta abordagem permite investigar as vulnerabilidades por
meio da injeção de pacotes na rede.

3. Objetivos
O principal objetivo deste trabalho é desenvolver uma framework para realizar teste de
invasão em dispostivos IoT. Entre os objetivos específicos temos:

1. Realizar uma revisão bibliográfica dos trabalhos envolvendo investigação de vul-
nerabilidades em dispositivos IoT, e trabalhos relacionados à segurança nesses
dispositivos.

2. Selecionar as vulnerabilidades mais exploradas e relevantes nos testes de invasão.
3. Os testes serão executados em um ambiente simulado, utilizando o software Co-

oja, e os resultados serão comparados com os trabalhos de abordagem semelhante.
4. Implementação da framework para realização do teste de invasão.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente, será realizada uma revisão bibliográfica dos trabalhos que tenham como
tema a investigação de vulnerabilidades em computadores, ou dispositivos da abordagem
tradicional e trabalhos envolvendo vulnerabilidades presentes em dispositivos IoT.

Com relação ao primeiro grupo, serão identificadas as vulnerabilidades tradici-
onalmente mais exploradas. Ranqueá-las de acordo com a quantidade de citações na
literatura, quais as ferramentas empregadas para a realização da investigação e outras
possíveis abordagens utilizadas no processo de investigação. Esta investigação das abor-
dagens tradicionais permite o levantamento de exploração de vulnerabilidades que não
foram exploradas nas abordagens existentes para IoT.

Com relação ao segundo grupo, serão identificados quais trabalhos relatam as vul-
nerabilidades presentes nos dispositivos IoT. Então, serão coletadas as vulnerabilidades a
serem investigadas, possíveis ferramentas ou algoritmos já existentes.



Com a escolha das vulnerabilidades a serem investigadas, ocorrerá o processo de
implementação dos ataques com Python. Após a implementação será realizado o teste de
penetração nos dispositivos simulados no Cooja. Durante esse processo serão capturados
os pacotes da rede e consumo de energia para analisar o impacto dos ataques neste tipo
de dispositivos/rede.

O último passo será a finalização da framework com os ajustes necessários de
acordo com as vulnerabilidades encontradas e a validação do processo com diferentes
categorias de dispositivos encontrados no Cooja.

5. Cronograma de Execução
Atividades a serem desenvolvidas:

1. Revisão Bibliográfica
2. Coletas dos dados sobre as vulnerabilidades a serem investigadas.
3. Implementação dos ataques em Python
4. Realização de teste de invasão no ambiente simulado
5. Finalização da Framework
6. Validação da Framework em ambientes diferentes
7. Organização e criação de mecanismos para melhor visualização dos dados coleta-

dos durante os ataques.
8. Escrita do TCC

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x
Atividade 6 x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que o desenvolvimento de uma framework, para a realização de testes de in-
vasão em redes 6LoWPAN, ajude a apontar as vulnerabilidades existentes em dispositi-
vos/rede simulados por meio de auditorias em redes de curto alcance com maior precisão
e simplicidade. Logo, permitindo a exploração de vulnerabilidades em dispositivos/redes
reais.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Ricardo Augusto Martins Bruno Bogaz Zarpelão
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