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Redes domésticas de IoT:

● Automatização de atividades manuais simples e repetitivas
○ Lâmpadas e sensores de presença;
○ Câmeras de segurança;
○ Sensores de fumaça.

● Comunicação de Rede:
○ Pilha TCP/IP;
○ IEEE 802.11 (Wi-Fi) e IEEE 802.3 (Ethernet) na camada física.

● Aquisição, instalação, configuração e operação pelo usuário final;
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Segurança da IoT doméstica:

● Pontos de fragilização:
○ Falhas de projeto pelos fabricantes
○ Configurações inseguras pelos usuários finais
○ Atualização de firmware

● Riscos associados:
○ Aumento no número de dispositivos vulneráveis conectados
○ Sistemas ciber-físicos:

■ Quebra de privacidade
■ Dano físico
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RFC 8520 - Manufacturer Usage Description 
(MUD):

● Reduz a capacidade de exploração do 
dispositivo:

○ Informação do tráfego esperado;
○ Lista de comunicações do dispositivo;
○ Bloqueia tráfegos fora do 

especificado.
● Foco em dispositivos de uso 

específico.
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Problemas e Oportunidades:

● Respostas rápidas a novas vulnerabilidades;
● Suporte de terceiros na tomada de medidas de segurança:

○ Preservação da privacidade;
○ Compartilhamento de conhecimento;
○ Proteção de comunidade.
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Intra-Network eXposure analyzer Utility:

● Extensão da MUD para proteger redes domésticas;
○ Inserção de um novo agente de segurança.

● Sistema de Prevenção de Intrusão baseado em fluxos:
○ Respostas rápidas a vulnerabilidades recém descobertas;
○ Compartilhamento de assinaturas de rede de ataques conhecidos;
○ Mitigação de uma mesma vulnerabilidade em múltiplas redes 

domésticas distintas;
○ Decisão sobre medidas de segurança na borda da rede.

Proposta - INXU
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Detecção de exposição de vulnerabilidade:

● IPs de origem e destino;
● Protocolo seguinte (ICMP, UDP, ou TCP);
● Iniciador da conexão (apenas p/ TCP);
● Cabeçalho transporte:

○ Portas origem e destino;
● Cabeçalho ICMP:

○ Tipo e Código
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Modelo de dados do MTD File:
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Modelo de dados do MTD File:
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Modelo de dados do MTD File:
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Modelo de dados do MTD File:
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Conclusões:

● Proposta de extensão da RFC 8520
● Compartilhamento de conhecimento sobre atividades maliciosas:

○ Modelo de dados focado em portabilidade
○ Arquitetura para tomada de decisão preservando a privacidade

● Proteção dos dispositivos IoT e do ecossistema da Internet.
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● Aprimorar o modelo de dados da MTD para reduzir falsos 
positivos:
○ Threshold de risco;
○ Definição de ACLs críticas.

● MUD vs INXU
○ Rede doméstica de IoT;
○ Atuação da Mirai;
○ Mensurar atividades de ataque e operação.

Trabalhos Futuros
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