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Abstract

Internet is the place where you can get the information, but internet
looks like the double edge sword. While you get the information from
internet, your information can be spread into internet. When the computer
has been infected with the trojan or spyware, then there is a potential
than the information in the computer have been stolen and send to internet.
The tool that can be used to prevent that is a firewall, but not all the
firewalls have the ability to prevent leakage from parent application.
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1. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, informasi yang memegang peranan penting dapat
diperoleh melalui internet. Informasi yang berada di dalam komputer yang terdapat
di dalam jaringan lokal haruslah dilindungi dari pengaksesan pihak luar yang tidak
berhak. Karena itu biasanya pada jaringan yang terhubung dengan internet terdapat
firewall di sisi server. Firewall ini bisa berupa komputer yang difungsikan sebagai
firewall atau bisa juga sebuah perangkat keras firewall.

Firewall server ataupun perangkat keras firewall menerapkan pemeriksaan
packet filtering yaitu pemeriksaan terhadap paket yang masuk dan yang keluar
dari jaringan. Firewall ini sangatlah tangguh dalam menghadapi penyerangan dari
luar, tetapi memiliki kelemahan, yaitu tidak melakukan pengecekan terhadap aplikasi
pemanggil. Karena itu firewall ini dapat ditembus dari dalam. Penyerangan dari
dalam biasanya dilakukan oleh trojan. Trojan dapat masuk ke dalam suatu komputer
dalam jaringan yang sudah terproteksi oleh firewall, karena pengguna komputer
mengunduh (download) program yang sudah disusupi oleh trojan. Program-program
yang memiliki kemungkinan telah disusupi oleh trojan biasanya merupakan program
freeware, keygen, crack, dan attachment email dari pengirim yang tidak dikenal.
Dengan adanya trojan di dalam komputer, maka informasi yang berada di dalam
komputer dapat saja tersebar ke internet.

Untuk mencegah kebocoran informasi, maka pada sisi klien perlu dipasang
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sebuah personal firewall yang menerapkan statefull inspection. Dengan penerapan
statefull inspection maka walaupun trojan sudah masuk ke dalam komputer, belum
tentu dapat berkomunikasi dengan internet.

Untuk mengetahui apakah firewall yang terpasang di sisi klien memiliki
kebocoran atau tidak, maka diajukanlah penelitian ini untuk membuat suatu perangkat
lunak yang digunakan untuk menguji suatu firewall yang terpasang di sisi klien.

2. Internet, Firewall, Trojan, dan Metode Parent Application Leak

Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dengan menggunakan
standar protokol yang sama yaitu menggunakan standar Internet Protocol Suite.
Protokol yang digunakan dalam internet merupakan suatu gabungan dari berbagai
protokol, protokol tersebut adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan
Internet Protocol (IP) yang biasa juga disingkat menjadi TCP/IP [1].

 Jaringan internet terdiri dari jutaan jaringan domestik, akademi, bisnis,
pemerintah yang membawa banyak informasi dan layanan seperti email, chatting,
pertukaran file, dan juga dokumen web yang saling terkait. Banyaknya komputer
yang terhubung dengan internet dan layanan yang ada membuat informasi dapat
tersebar luas, bahkan informasi yang seharusnya dirahasiakan pada suatu komputer.
Karena itu diperlukan suatu program yang dapat mencegah kebocoran informasi
dari suatu komputer.

Salah satu program yang dapat digunakan untuk melindungi dari kebocoran
informasi adalah firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang
mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah
lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan
dalam sebuah mesin yang terdedikasi, yang berjalan pada gateway antara jaringan
lokal dan jaringan internet [2]. Tetapi sekarang ini telah banyak tersedia program
firewall yang dapat digunakan pada komputer klien.

Firewall terbagi menjadi dua jenis yaitu personal firewall yang didesain untuk
melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak
dikehendaki, dan network firewall yang didesain untuk melindungi jaringan secara
keseluruhan dari berbagai serangan.

Gambar 1 Pembagian Firewall
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Secara dasar, firewall memiliki beberapa fungsi yaitu mengatur dan
mengendalikan lalu lintas jaringan, melakukan autentifikasi terhadap akses jaringan,
melindungi sumber daya dalam jaringan privat serta mencatat semua kejadian, dan
melaporkan kepada administrator. Proses inspeksi paket dilakukan firewall untuk
menghadang dan memproses data dalam sebuah paket untuk menentukan apakah
paket tersebut diijinkan atau ditolak, berdasarkan kebijakan akses yang diterapkan
oleh administrator. Untuk menentukan keputusan apakah sebuah paket (baik dari
dalam atau luar) diijinkan atau ditolak, inspeksi dilakukan dengan melihat alamat IP
dan port dari komputer sumber, alamat IP dan port dari komputer tujuan, protokol
IP serta informasi lain yang disimpan dalam header dari paket yang dikirim/diterima..

Pada perangkat lunak firewall yang modern, maka tidak lagi hanya mendukung
packet inspection dan stateful inspection tetapi juga sudah mendukung stateful
packet inspection. Stateful packet inspection merupakan proses inspeksi paket
yang tidak dilakukan dengan menggunakan struktur paket dan data yang terkandung
dalam paket, tapi juga pada keadaan apa beberapa host yang saling berkomunikasi
tersebut berada. Pada SPI dapat juga diperiksa aplikasi mana yang memanggil aplikasi
yang melakukan komunikasi keluar.

Gambar 2 Arsitektur Stateful Packet Inspection

Trojan horses adalah suatu program yang melakukan suatu aksi yang tidak
diijinkan pada komputer yang terinfeksi. Sebagai contoh menghapus informasi pada
harddisk, menghentikan sistem, bahkan dapat mencuri informasi penting. Dalam
batasan yang jelas, trojan horses bukanlah virus sebab trojan tidak menginfeksi
program atau data dan tidak dapat menyusup masuk secara sendirian ke dalam
komputer tetapi didistribusikan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab sebagai
sebuah program yang berguna (biasa banyak dijumpai dalam keygen atau crack
program). Walaupun demikian efek yang ditimbulkan oleh trojan dapat lebih besar
daripada yang ditimbulkan oleh virus [3].

Trojan atau spyware yang telah masuk ke dalam sistem akan dapat memanggil
trojan atau virus yang lain untuk masuk ke dalam sistem yang telah disusupinya [4].
Karena itu sekali trojan dapat mengakses internet, trojan akan berusaha memperluas
daerah penyebarannya.

Salah satu jenis trojan yang cukup berbahaya adalah backdoor. Backdoor
adalah semacam program yang memanipulasikan sistem login yang digunakan oleh
hacker untuk menciptakan jalan masuk yang aman baginya. Dengan adanya
backdoor, maka akan tercipta jalan masuk bagi seseorang yang seharusnya tidak
memiliki hak masuk. Apabila seseorang yang tidak bertanggung jawab dapat masuk
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ke dalam sistem, maka orang tersebut akan dapat melakukan pencurian terhadap
informasi yang ada di dalam komputer.

Gambar 3 Proses Penyebaran Trojan Horses

Dalam komputer yang terlindungi oleh firewall, apabila komputer tersebut
terinfeksi dengan trojan horses atau spyware, maka trojan horses atau spyware
itu tidak akan dapat mengakses internet secara langsung. Karena pada firewall,
biasanya sudah dibuat aturan program mana saja yang boleh mengakses internet.
Oleh karena itu tidak setiap program dapat mengakses internet. Walaupun begitu
dapat saja suatu program mengirimkan pesan ke internet dengan melalui program
yang sudah disetujui oleh firewall. Program ini biasanya adalah program browser
atau messenger. Metode pengiriman pesan ke internet melalui program yang lain
disebut Metode Parent Application Leak [5].

Metode Parent Application Leak dalam bekerja menggunakan cara Object
Linked and Embeded (OLE) dan Parsing Windows Message. Dengan
menggunakan dua cara ini suatu program yang tidak memiliki hak akses keluar,
dapat mengirimkan pesan ke internet. Ilustrasi metode Parent Application Leak
dapat dilihat dari Gambar 4.

Gambar 4 Kebocoran pada Aplikasi Pemanggil
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3. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan proses identifikasi dan evaluasi
permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga dapat dibangun sebuah sistem yang
sesuai dengan yang diharapkan. Perangkat lunak penguji kebocoran firewall yang
diletakkan pada komputer klien dibuat untuk dapat digunakan untuk menguji apakah
firewall yang digunakan komputer klien memiliki kemungkinan bocor, sehingga akan
dapat meminimalkan kerugian dari kebocoran informasi akibat kebocoran firewall

Perancangan sistem adalah penggambaran, perancangan, dan pembuatan
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan
yang utuh. Pada tahap ini alat bantu yang digunakan adalah Data Flow Diagram
(DFD) yaitu untuk menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya, untuk
menggambarkan proses yang terjadi di dalam suatu sistem, dan bagaimana masukan
ditransformasikan menjadi keluaran.

Sistem pengujian kebocoran firewall merupakan hasil interaksi dari admin,
firewall, dan browser. Sistem pengujian kebocoran firewall akan mengirimkan data
ke browser yang akan diteruskan ke web server. Dalam perjalanannya data ini
akan ditangkap oleh firewall dan akan diproses apakah data ini boleh lewat atau
tidak. Pemrosesan data yang boleh lewat juga termasuk mendeteksi aplikasi induk
yang mengirim data ke browser. Data yang dikirimkan ke web server, akan diolah
dan memberikan hasil pengujian kebocoran firewall yang nantinya hasil ini akan
dimanfaatkan oleh admin untuk mengkonfigurasi ulang firewall yang dipakainya.

Adapun diagram konteks atau DFD level 0 dari sistem penguji kebocoran
firewall seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Diagram konteks ini menggambarkan
interaksi antara admin suatu komputer, firewall dan internet dalam sistem pengujian
firewall. Admin akan memberikan data konfigurasi firewall dan data tester ke sistem
penguji, dimana sistem ini akan berinteraksi dengan firewall ketika akan mengirimkan
data tester ke internet. Dari internet akan memberikan hasil dari pengujian firewall.

Gambar 5 Data Flow Diagram Level 0
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Data flow diagram ini dapat dijelaskan lebih lanjut kedalam data flow
diagram level 1 seperti pada Gambar 6.

Gambar 6 Data Flow Diagram Level 1

Dari Gambar 6, dapat dilihat lebih lanjut bagaimana proses dari pengujian
firewall. Admin komputer akan melakukan konfigurasi awal ke firewall, kemudian
admin akan memberikan data tes kepada sistem penguji firewall ini. Sistem penguji
firewall ini akan berusaha mengirimkan data yang diberikan oleh admin ke suatu
alamat di internet dengan menitipkan pesannya kepada browser. Apabila firewall
menangkap adanya usaha pengiriman yang dilakukan oleh sistem penguji ini maka
dari firewall akan ada semacam peringatan. Peringatan ini dapat juga memiliki
informasi tentang program mana yang berusaha berkomunikasi dengan internet.
Apabila firewall tidak berusaha menghalangi atau admin memilih mengijinkan data
dikirimkan ke internet, maka akan ada tampilan di web browser yang digunakan
yang berisi data yang dikirimkan.

Proses 3 dapat dijabarkan lagi di dalam data flow diagram level 2 sebagai
berikut (Gambar 7).

Gambar 7 Data Flow Diagram Level 2
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Gambar 7 menunjukkan proses yang terjadi ketika admin memberikan data
tester ke sistem untuk dikirimkan ke internet. Ketika data masuk ke dalam sistem
dan berusaha untuk berkomunikasi dengan internet, maka firewall akan melakukan
pengecekan. Firewall akan melakukan pemeriksaan terhadap program yang akan
berkomunikasi ke internet dan program manakah yang sebenarnya berusaha
berkomunikasi dengan internet. Kalau program tersebut memiliki ijin maka data
tester dapat diteruskan ke internet.

Metode pembuatan program yang digunakan adalah metode waterfall.
Metode waterfall adalah metode di dalam pengembangan software dimana proses
pengembangannya dilakukan secara berurutan dan memiliki lima tahapan yaitu
requirements, design, implementation, verification, dan maintenance [6].

Gambar 8 Gambar Metode Waterfall

Pada tahapan requirement merupkan suatu tahapan yang penting. Tahapan
ini melakukan pengumpulan informasi untuk menentukan permasalahan yaitu hal-hal
yang diperlukan di dalam pembuatan program. Proses ini akan menentukan arah di
dalam pengembangan program.

Setelah melakukan tahapan requirement, maka selanjutnya akan membuat
desain bagaimana program akan dibuat, bagaimana tampilan dari program, dan
proses yang akan dilakukan. Dari hasil desain ini, kemudian akan diimplementasikan
dengan bahasa pemrograman yang telah dipilih sebelumnya. Implementasi merupakan
realisasi dari hasil desain.

Program yang telah berhasil dibuat pada proses implementasi, kemudian
diujicobakan pada tahapan verification. Di sini akan dilihat apakah program yang
telah dibuat telah sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan program.

Proses maintenance merupakan proses pemeliharaan dari program yang telah
dibuat, biasanya merupakan versi update dari program yang dibuat.

Gambar 9 merupakan gambaran dimana proses verifikasi dilakukan. Program
penguji kebocoran akan diletakan pada komputer klien yang telah memiliki firewall
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yang akan diperiksa, dan komputer klien telah terhubung ke jaringan yang memiliki
akses ke internet. Peletakan program penguji diletakkan di komputer klien dan di
komputer klien telah ter-install program firewall. Program diletakkan di komputer
klien, karena sistem ini akan melakukan pengujian terhadap firewall yang terpasang
di sisi klien, bukan firewall yang terpasang di sisi gateway. Apabila program penguji
berhasil mengirimkan datanya ke internet maka firewall yang terpasang di sisi klien
tidak berhasil menghalangi pengiriman dan dalam hal ini firewall tersebut telah
mengalami kebocoran. Tetapi apabila firewall berhasil menangkap adanya pengiriman
pesan yang dilakukan oleh program dari sistem penguji kebocoran, maka firewall
tersebut lolos dari pengujian dan bisa dikatakan firewall tersebut tidak bocor.

Gambar 9 Peletakan Program Pendeteksi Kebocoran Firewall

4. Hasil

Penerapan program penguji dilakukan dalam dua tahap yaitu, tahap pertama
dimana browser yang digunakan dalam kondisi tertutup dan tahap kedua browser
dalam keadaan terbuka. Sebelum pengujian dilakukan perlu dipastikan bahwa
komputer dapat terhubung ke internet.

Pada pengujian kebocoran pada Comodo Personal Firewall 2.4.18.184,
firewall ini berhasil menghalangi baik pada pengujian dengan kondisi browser tertutup
ataupun pada kondisi browser terbuka.

Dari Gambar 10 dan 11 dapat dilihat program Comodo firewall berusaha
menghalangi pengiriman data dari firewallleaktest ke program browser Internet
explorer pada port 53 (DNS) dan port 80 (HTTP), dan menyebutkan tentang
proses pemanggilan Internet explorer melalui program lain.
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Gambar 10 Penghalangan pada Kondisi Browser Tertutup 1
oleh Comodo Firewall 2.4.18.184.

Gambar 11 Penghalangan pada Kondisi Browser Tertutup 2
oleh Comodo Firewall 2.4.18.184
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Gambar 12 Penghalangan pada Kondisi Browser Terbuka oleh Comodo Firewall 2.4.18.184

Gambar 13 Flowchart Program
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Pada proses penghalangan dalam kondisi browser terbuka, Comodo Firewall
mendeteksi adanya perubahan pada antar muka pengguna Internet explorer yang
ditandai dengan adanya pengiriman jendela pesan windows. Dari hasil pengujian
dengan kondisi browser tertutup dan kondisi browser terbuka, dapat diketahui bahwa
Comodo Firewall berhasil mengagalkan usaha pengiriman data dari program penguji
ke internet, ini berarti firewall ini tidak bocor.

Program yang dibuat memiliki flowchart yang dimulai dari memasukkan data
tes, proses menghilangkan spasi, pengecekan apakah data tes setelah melalui proses
penghilangan spasi masih memiliki nilai atau tidak, dan terakhir mengirim data tes ke
internet. Apabila data tes tidak berisi apapun, yang dikirim adalah test. Gambar
flowchart ini dapat dilihat pada Gambar 13.

Program penguji kebocoran ini memiliki dua buah project. Project pertama
adalah berupa Active X control dan project kedua adalah aplikasi yang bisa
dijalankan.

Project pertama adalah berupa pembuatan sendurl yang bertipe active-x dan
yang nantinya akan digunakan pada project kedua yang bertipe aplikasi. Project
sendurl ini mendasarkan pada pemanggilan browser yang ada di sistem operasi
Windows. Kode program yang digunakan semula akan berdasarkan pada perintah
shell yang hanya akan memanggil program Internet Explorer, tetapi kemudian diubah
sehingga nantinya akan dapat dipakai untuk memanggil browser apapun yang menjadi
setting default dari sistem operasi Windows.

Project sendurl ini memiliki komponen utama berupa user control, yang
mendeklarasikan fungsi shellExecute yang akan digunakan untuik memanggil browser
default dari sistem operasi yaitu:

Private Declare Function ShellExecute Lib “shell32.dll”
Alias “ShellExecuteA” (ByVal hWnd As Long, ByVal
lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal
lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal
nShowCmd As Long) As Long

Selain berisikan fungsi shellExecute, sendurl juga berisikan metode sebagai
berikut:

Public Sub GoURL(Destination As Variant)
On Error GoTo ErrHandler
If Destination = “” Then
Err.Raise 100
End If
ShellExecute hWnd, “open”, Destination, vbNullString,
vbNullString, conSwNormal
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox “Could not open URL “ & Chr(10) & Destination,
vbCritical, “Sendurl”
End Sub

Perangkat Lunak Penguji Kebocoran (Widiasari dan Chandra)
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Metode ini akan menangani parsing message, yang akan dipanggil dari
project kedua. Pertama kali metode ini akan mengecek apakah ada masalah atau
tidak. Jika ada masalah, maka akan memunculkan text box yang berisikan peringatan.
Jika tidak ada masalah maka akan dilakukan pengecekan terhadap url yang
diparsingkan. Apabila tidak ada url yang dikirimkan, maka kondisi error akan
dibangkitkan dan metode ini akan menampilkan peringatan. Apabila semua berjalan
normal dan tidak ada masalah, maka metode ini kemudian akan menjalankan fungsi
shellExecute. Fungsi shellExecute ini akan dijalankan dengan menggunakan parameter
sebagai berikut:

ShellExecute hWnd, “open”, Destination, vbNullString,
vbNullString, conSwNormal

Perintah shellExecute berjalan dimulai dari memparsingkan string pesan. String
pesan yang diterima akan diekstrak untuk mendapatkan protokol yang digunakan
atau extension dari string yang didapat. Protokol atau extension ini akan dicari
kesesuaiannya dalam registry windows. Setelah ditemukan aplikasi yang digunakan
untuk melayani protokol atau extension ini, maka akan diperiksa apakah aplikasi
tersebut telah berjalan atau belum. Bila aplikasi tersebut belum berjalan, maka
shellExecute akan memanggil aplikasi tersebut dengan disertai parameter yang telah
diparsingkan. Tetapi bila aplikasi tersebut telah berjalan, maka shellExecute hanya
akan mengirimkan parsing message kepada aplikasi tersebut.

Karena yang diparsingkan pada Destination adalah http://
flt4703.awardspace.com/fwleaktest.php?data=test, ShellExecute akan mengenali
http:// sebagai suatu sub string yang merupakan suatu protokol dimana ShellExecute
akan melihat ke dalam registry bagaimana HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\
open akan berjalan [7].

Ketika ShellExecute mencari ke dalam registry, dia akan mencari subkey
shell\open. Jika kunci dari shell\open\ddeexec didefinisikan, maka pesan Dynamic
Data Exchange (DDE) dan aplikasi browser default dan url yang ada akan
dikirimkan ke semua aplikasi windows yang berjalan. Aplikasi yang berjalan yang
mendapatkan pesan ini kemudian akan menuju ke url yang diberikan. Apabila tidak
ada aplikasi yang menerima pesan ini yang sedang berjalan, maka aplikasi browser
default akan dipanggil dan menuju ke url tersebut.

Parameter nShowCmd merupakan parameter yang menunjukkan bagaimana
suatu program akan ditampilkan. Terdapat tiga pilihan yaitu hide, normal dan max.
Pada pemanggilan kali ini nShowCmd diisi dengan nilai conSwNormal, ini berarti
program akan berjalan dalam mode normal.

Project kedua adalah pembuatan project pengiriman pesan dari masukan
user untuk kemudian dikirimkan ke active-x yang telah dibuat.

Kode program pada project kedua ini  memiliki satu fungsi yaitu seperti
ditunjukkan pada  Kode Program 1.
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Kode Program 1 Project Pengiriman Pesan

Private Sub cmdSubmit_Click()
Baseurl = “http://flt4703.awardspace.com/ fwleaktest.
php?data=”
If Trim(Text1.Text) = “” Then Text1.Text = “test”
url = baseurl + Text1.Text
Me.Hide
frmResult.Show
sendurls1.GoURL (url)
End Sub

Penjelasan kode program itu adalah sebagai berikut. Variabel baseurl berisikan
alamat dasar dari web yang akan dituju, kemudian akan dilakukan proses
pembuangan spasi yang berada di paling kiri dan paling kanan dengan perintah trim.
Kemudian akan dilakukan pemeriksaan apakah data setelah proses pembuangan
spasi masih memiliki nilai. Apabila data tidak memiliki nilai, maka data tersebut akan
diberi nilai test. Setelah itu baseurl akan digabungkan menjadi satu dengan data uji
yang telah diperiksa ke dalam variabel url. Kemudian jendela aplikasi akan ditutup,
dan digantikan dengan jendela pemberitahuan serta url yang diterima akan
diparsingkan kedalam perintah sendurls1 yang berada pada modul active-x, yang
nantinya akan menjalankan perintah shellExecute.

Proses penangkapan pesan di internet pada web server menggunakan bahasa
pemrograman PHP, dan kode ini diletakkan pada situs yang menyediakan layanan
web server dan PHP. Potongan kode programnya ditunjukkan pada Kode Program
2.

Kode Program 2 Proses Penangkapan Pesan

$data=’’;
if (isset ($_GET[‘data’]))
{
$data=$_GET[‘data’];
if ($data==””)
{
echo “<p align=\”center\”>Anda tidak memasukkan data, atau
firewall telah berhasil menghalangi pengiriman data</p>”;
}
else

{
echo “<p align=\”center\”> Firewall telah melewatkan data
sebagai berikut : $data”;
echo “<br> Jika anda tidak memilih allow, atau tidak ada
pertanyaan dari firewall, maka firewall anda mengalami
kebocoran !!!”;

}
}
else
{

echo “Anda tidak melakukan Firewall Leak Test”;
}

Perangkat Lunak Penguji Kebocoran (Widiasari dan Chandra)
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Pertama kali, variabel data diisi dengan null, kemudian akan diperiksa apakah
ada parsing data dengan metode get. Data dari parsing dengan metode get akan
disimpan ke dalam variabel data.

Apabila variabel data tidak ada isinya maka akan ditampilkan pesan bahwa
“Anda tidak memasukkan data, atau firewall telah berhasil menghalangi
pengiriman data”. Bila variabel data ada isinya akan ditampilkan pesan bahwa
firewall telah melewatkan suatu data. Apabila tidak ada parsing data dengan metode
get, maka akan ditampilkan pesan bahwa proses pengujian belum dilaksanakan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil yang dicapai dari pembuatan perangkat lunak pengujian
kebocoran pada perangkat lunak firewall di sisi klien dan dari pembahasan
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, (1) peringatan yang dikeluarkan oleh firewall
yang menyebutkan tentang aplikasi pemanggil akan lebih berguna di dalam mengurangi
kebocoran, (2) sistem ini dapat digunakan bersama dengan sistem penguji kebocoran
firewall yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, (3) dengan
menggabungkan beberapa program penguji kebocoran firewall akan memberikan
hasil yang lebih akurat.
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