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Apresentação

Este relatório técnico contém os resumos de 21 trabalhos apresentados no X
Workshop de Teses, Dissertações e Trabalhos de Iniciação Cient́ıfica em Andamento
(WTD), do Instituto de Computação (IC) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) do ano de 2015.

O Workshop ocorreu nos dias 3 e 4 de Agosto de 2015 e contou com mais de
250 participantes, entre ouvintes, apresentadores de trabalhos e organizadores. Na
ocasião houve 27 apresentações orais e 8 pôsteres. Aos alunos foi dada a possibilidade
de escolher a forma de apresentação (oral, pôster, ou ambas), bem como escolher se
desejasse publicar o seu trabalho nos anais do evento. A publicação dos resumos, sob
forma de relatório técnico, tem por objetivo divulgar os trabalhos em andamento e
registrar, de forma sucinta, o estado da arte da pesquisa do Instituto de Computação
no ano de 2015.

Neste ano, a palestra de abertura, intitulada “Big Data Little Data in Genomic
Analysis”, foi proferida pelo Professor Doutor Cassio Polpo de Campos, da Queen’s
University Belfast (UK). Foram oferecidos dois minicursos, sendo que o primeiro,
intitulado “Terminei de redigir minha tese! Que bom! Agora só falta a defesa...”, foi
ministrado pela Professora Doutora Claudia Bauzer Medeiros, o segundo, intitulado
“Digital Forensics: back, now and then”, ministrado pelo Professor Doutor Anderson
Rocha, ambos do Instituto de Computação da Universidade de Campinas. Tanto a
palestra como os minicursos foram gravados e transmitidos online.

Agradecemos aos alunos que participaram do evento, em particular àqueles que
se dispuseram a apresentar seus trabalhos, seja oralmente ou na forma de pôsteres,
bem como aos orientadores que os incentivaram a fazê-lo. Agradecemos, também, aos
professores e alunos de doutorado do IC que compuseram as bancas de avaliação dos
trabalhos. Agradecemos ao Professor Doutor Ricardo da Silva Torres, diretor do IC,
e ao Professor Doutor Julio César López Hernández, coordenador da Pós-Graduação,
pelo incentivo, apoio e patroćınio ao evento. Finalmente, agradecemos imensamente
aos alunos do programa de Pós-Graduação do IC que efetivamente organizaram o
evento e que são coeditores deste relatório – Allan Pinto, Carlos Alberto Petry, Edel-
son Henrique Constantino, Eliana Moreira, Elisa de Cássia Silva Rodrigues, Ewerton
Silva, Ewerton Martins, Fabŕıcio Matheus Gonçalves, Fagner L. Pantoja, Greice Cris-
tina Mariano, Gustavo Alkmim, Jacqueline Midlej do Esṕırito Santo, Julian Posada,
Luis Augusto Marins, Roberto Pereira, Samuel B. Buchdid e Vanessa R. M. L. Maike.
A eles dedico o X Workshop de Teses, Dissertações e Trabalhos de Iniciação do IC.
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máquinas virtuais de Cloudlet-em-Cloudlet. Márcio Moraes Lo-
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1. Resumos estendidos

“A melhor maneira de ter uma boa
idéia é ter muitas idéias”.

Linus Pauling



Implementação em Tempo Constante de Amostragem de
Gaussianas Discretas

Jheyne N. Ortiz1, Diego F. Aranha1, Ricardo Dahab1

1Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Campinas – SP – Brasil

Abstract. Algorithms for discrete Gaussian sampling over lattices require dis-
crete methods for sampling over integers. Considering that sampling fromDΛ,σ,c

is a step in private key derivation in modern lattice-based cryptosystems, side-
channel resistant implementations of discrete Gaussian sampling over integers
are desirable. This work presents a constant-time implementation for Knuth-
Yao and Ziggurat methods comparing them with their variable time version.
The Knuth-Yao constant-time implementation is applied to a Gaussian sampler
over lattices.

Resumo. Algoritmos de amostragem Gaussiana discreta sobre reticulados de-
mandam métodos discretos de amostragem sobre inteiros. Considerando que
a amostragem de DΛ,σ,c é um dos passos na derivação de chaves privadas
em criptosistemas modernos baseados em reticulados, surge a preocupação
por implementações resistentes a ataques por canais laterais. Este traba-
lho apresenta e discute implementações dos métodos Knuth-Yao e Ziggurat
em tempo constante comparando-as com suas versões em tempo variável. A
implementação em tempo constante do Knuth-Yao é aplicada na amostragem
sobre reticulados.

1. Introdução

Criptografia Baseada em Reticulados se apresenta como uma alternativa promis-
sora a sistemas criptográficos assimétricos, no que tange a resistência contra poder com-
putacional quântico. Mesmo que sejam conhecidos esquemas cuja segurança depende
da dificuldade de certos problemas em reticulados [Stehlé et al. 2009], sua viabilidade
prática depende ainda da disponibilidade de implementações seguras e eficientes, tanto
em software quanto em hardware.

A principal contribuição deste trabalho é propor e comparar estratégias de
implementação em tempo constante para amostragem de distribuições Gaussianas dis-
cretas, tarefa requirida por sistemas tais como NTRU [Lyubashevsky and Prest 2015]
e HIBE (Hierarchical Identity-Based Encryption) [Mochetti and Dahab 2014]. Ape-
sar de alguns trabalhos realizarem essa tarefa para implementações em hardware,
este parece ser o primeiro tratamento rigoroso em software. Versões adaptadas
dos algoritmos Ziggurat [Buchmann et al. 2014] e Knuth-Yao [Knuth and Yao 1976,
Dwarakanath and Galbraith 2014] são projetadas para executarem em tempo invariante
com a entrada.
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1.1. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo colaborar com o aprimoramento de
implementações em software de Criptografia Baseada em Reticulados, ao estudar algorit-
mos e implementações para o problema de amostragem de elementos discretos segundo
uma distribuição Gaussiana. Esta operação de amostragem é utilizada, por exemplo, para
se realizar a amostragem de elementos de um reticulado necessária durante o processo de
derivação de chaves ou encriptação. Por esse motivo, é também crı́tica do ponto de vista
de segurança, pois a exploração de canais laterais para atacar esquemas de encriptação
baseada em reticulados já foi demonstrada [Roy et al. 2014].

2. Implementação de Amostragem de Gaussianas Discretas
O esquema HIBE (Hierarchical Identity-Based Encryption) proposto

em [Mochetti and Dahab 2014] consiste em quatro algoritmos: SETUP, KEYDE-
RIVE, ENC e DEC. O algoritmo KEYDERIVE, responsável por gerar chaves privadas
para os usuários da hierarquia, requer amostragem das distribuições Gaussianas discretas
sobre reticulados, DΛ,σ,c, e sobre inteiros, DZ,σ,c.

Neste sentido, esta seção apresenta implementações em C++ utilizando a biblio-
teca NTL [Shoup 2015] com tempo de execução constante para os métodos Ziggurat e
Knuth-Yao, descritos nos Algoritmos 1 e 2. Posteriormente, tais implementações foram
aplicadas para amostragem de distribuições Gaussianas sobre reticulados.

Figura 1. Visão geral da implementação sobre reticulados ideais.

A implementação como um todo, apresentada na Figura 1, inicialmente gera as
chaves mestres do sistema HIBE sobre reticulados ideais através da chamada ao algoritmo
SETUP, que invoca o procedimento IDEALTRAPGEN de Stehlé et al. [Stehlé et al. 2009].
Este procedimento determina um vetor â sobre o anel de polinômiosR = Zq[x]/〈xn + 1〉
e uma base curta TA que gera o mesmo subgrupo que o bloco de bases isométricas A =
Rotf (â), que é a base pública do reticulado Λ1.

Dada a base A, a base ortogonal Ã é obtida da chamada ao algoritmo BLOCK-
GSO. Com a base ortogonal, define-se o valor do desvio padrão da distribuição DΛ(A),σ,c

como um valor real tal que σ ≥ ‖Ã‖ · ω(
√
log n). Por fim, o algoritmo de amostra-

gem GAUSSIAN-SAMPLER, utilizando as bases Ã e A, obtém um vetor da distribuição
1Um reticulado Λ de dimensão m é dito um subgrupo discreto com posto completo do conjunto Rm. A

base A é um conjunto de vetores linearmente independentes gerador de Λ.
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DΛ(A),σ,c utilizando a implementação em tempo constante do algoritmo Knuth-Yao para
obter valores inteiros amostrados conforme DZ,σ′,c′ .

Ziggurat. A fim de evitar os desvios condicionais inerentes ao Algoritmo 1, um seletor
em tempo constante foi utilizado para atribuir uma amostra à variável de retorno S. Além
disso, testes em termos de operações binárias verificam as relações de “igual a” e “menor
que” entre inteiros. O laço, que depende da aceitação de uma amostra sx, foi substituı́do
por um laço com um número fixo de iterações.

Algoritmo 1: ZIGGURAT-DISCRETO(m,σ, ω, {bx1c, ..., bxmc}, {ȳ0, ..., ȳm})
1 while true do
2 i←$ {1, ...,m};
3 s←$ {−1, 1};
4 x←$ {0, ..., bxic};
5 if 0 < x ≤ bxi−1c then
6 return sx;
7 else
8 if x = 0 then
9 b←$ {0, 1};

10 if b = 0 then
11 return sx;
12 else
13 y′ ←$ {0, ..., 2ω − 1};
14 ȳ ← y′ · (ȳi−1 − ȳi);
15 if ȳ ≤ 2ω · (ρσ(x)− ȳi) then
16 return sx;

Knuth-Yao. Primeiramente, o Algoritmo 2 foi adaptado para acessar a matriz de probabi-
lidade na ordem da disposição de suas linhas e para permitir amostragem de distribuições
Gaussianas discretas centradas em qualquer ponto c′ ∈ R. Para que a implementação
tenha tempo de execução independente da entrada, a solução empregada para o método
Knuth-Yao combina uma somatória com operações binárias. As operações binárias tes-
tam se a distância d é igual a−1 e definem o valor da variável de controle enable. Uma
outra variável, hit, contém a informação de que uma amostra já foi aceita. Com esses
dois valores inteiros, um seletor determina se ou o valor inválido invalidSample (fora
do intervalo de amostragem [c′ − tσ, c′ + tσ]) ou se o valor da coluna col, que é o rótulo
da amostra, será somado à variável de saı́da S. No término do algoritmo, o valor de S é
da forma k · invalidSample + col. Assim sendo, a redução módulo invalidSample
remove o erro e a operação S = S − (t+ σ) + c′ obtém o valor correto da amostra.

3. Análise e Resultados
A Figura 2 apresenta o tempo de execução das implementações ZigguratC, Knuth-

YaoC, ZigguratO e Knuth-Yao para amostragem de coeficientes de polinômios de di-
mensões variadas. As dimensões consideradas foram 1024, 2048, 4096 e 8192, e os
tempos de execução são tomados como média de mil execuções. As implementações
ZigguratC e Knuth-YaoC têm tempo de execução independente da entrada enquanto que
ZigguratO e Knuth-Yao denotam as implementações em tempo variável.

Da Figura 2, existe uma degradação no tempo de execução do método Ziggu-
rat quando implementado em tempo contante. O algoritmo ZigguratO é capaz de gerar
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Algoritmo 2: KNUTH-YAO(P ∈ Z2tσ×λ
2 )

1 d← 0;
2 hit← 0;
3 col← 0;
4 while hit = 0 do
5 r ←$ Z2;
6 d← 2d+ 1− r;
7 for row ← 2tσ to 0 do
8 d← d−P[row][col];
9 if d = −1 then

10 S ← row;
11 hit← 1;
12 break;
13 col← col + 1;
14 return S;

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 1024  2048  4096  8192

T
e
m

p
o
 (

e
m

 s
e
g
u
n
d
o
s)

Dimensão

ZigguratC
Knuth-YaoC

ZigguratO
Knuth-Yao

Figura 2. Tempo de execução dos algoritmos ZigguratO, ZigguratC, Knuth-Yao e
Knuth-YaoC variando a dimensão dos polinômios. Os resultados foram obtidos
de uma máquina com processador Intel Core i7-3632QM @ 2.20 GHz e 8 GB de
memória fı́sica.

cerca de 500.000 amostras por segundo. O algoritmo ZigguratC, por sua vez, amostra so-
mente 25.000 no mesmo espaço de tempo. Essa discrepância é resultado, principalmente,
das operações de ponto flutuante realizadas na computação da probabilidade da amostra,
computação evitada no método ZigguratO devido à inserção de novos testes de rejeição.

Na versão em tempo constante do método Knuth-Yao, toda a matriz de probabi-
lidade é visitada sendo que computações sobre valores nulos são evitados. Apesar de o
algoritmo ZigguratO se apresentar menos eficiente do que o algoritmo Knuth-Yao, para
polinômios de grandes dimensões, como, por exemplo, quinhentos mil ou um milhão de
coeficientes, o algoritmo ZigguratO torna-se consideravelmente mais eficiente, podendo
atingir tempo de execução três vezes menor.
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As execuções de ambos os métodos considera o conjunto de parâmetros: desvio
padrão σ = 3, 195, precisão λ = 107 bits e comprimento de calda t = 13. Para o método
Ziggurat, especificamente, o número de retângulos é m = 63 e o parâmetro ômega é
ω = 107, seguindo a precisão em bits. O conjunto de parâmetros é definido para cada
esquema e depende da demonstração de segurança. O conjunto adotado nessa análise não
é especı́fico para um sistema e é uma compilação de valores adotados em [Roy et al. 2014]
e [Buchmann et al. 2014].

A Tabela 1 sumariza o desempenho dos algoritmos SETUP, BLOCK-GSO e
GAUSSIAN-SAMPLER que é tomado como o tempo médio de dez execuções. O algo-
ritmo IDEALTRAPGEN, necessário ao algoritmo SETUP, requer quatro parâmetros: a
dimensão dos vetores n, o número de bases isométricas m em A, o módulo q dos co-
eficientes nos vetores e o polinômio ciclotômico f(x) = xn + 1. Assim sendo, os re-
sultados resumidos na segunda coluna da Tabela 1 consideram o conjunto de parâmetros
(n,m, q, f) = (128, 183, 2083, x128 + 1), baseado nos valores de [de Magalhães 2014]
para o nı́vel de segurança de 128 bits para o esquema HIBE com uma hierarquia de h = 10
nı́veis.

Algoritmo (128, 183, 2083, x128 + 1) (64, 133, 1019, x64 + 1)
SETUP 2,37 0,67
BLOCK-GSO 204,77 26,44
GAUSSIAN-SAMPLER 227,55 74,61

Tabela 1. Tempo, em segundos, para os algoritmos SETUP, BLOCK-GSO e
GAUSSIAN-SAMPLER para dois conjuntos de parâmetros. Os resultados foram
obtidos de uma máquina com processador Intel Core i7-3632QM @ 2.20 GHz e 8
GB de memória fı́sica.

O algoritmo BLOCK-GSO tem complexidade assintótica O(m2nd), sendo d o
custo da isometria r. Esse custo assintótico considera as m chamadas ao algoritmo
FASTER-ISOMETRIC-GSO. Assim sendo, a dimensão da base A é mandatória no tempo
de execução que, para os parâmetros definidos acima, tem 306 Mb, considerando precisão
de 107 bits. Para o conjunto de parâmetros (n,m, q, f) = (64, 133, 1019, x64 +1), por sua
vez, a base conforme é recebida pelos algoritmos BLOCK-GSO e GAUSSIAN-SAMPLER
tem 56 Mb e apresenta tempos de execução bem reduzidos, de acordo com a terceira
coluna na Tabela 1.

4. Considerações Finais
Neste artigo foram apresentadas implementações em tempo constante para

os métodos de amostragem de Gaussiana discreta Knuth-Yao [Knuth and Yao 1976,
Folláth 2014] e Ziggurat Discreto [Buchmann et al. 2014]. O Knuth-Yao se apresentou
substancialmente mais amigável a implementações protegidas, observando-se penalidade
de desempenho de 15× sobre a implementação do algoritmo Knuth-Yao convencional.

No contexto da Criptografia Baseada em Reticulados, tais implementações foram
aplicadas para amostragem de vetores de um reticulado Λ(A) para a derivação de chaves
de um sistema HIBE (Hierarchical Identity-Based Encryption) baseado em reticulados
ideais [Mochetti and Dahab 2014]. Tal amostragem requer a ortogonalização de A e,
sendo A um bloco de bases isométricas, foi possı́vel aplicar o algoritmo BLOCK-GSO
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de [Lyubashevsky and Prest 2015], que é especı́fico para essa classe de bases. Apesar da
especificidade, a implementação dos algoritmos BLOCK-GSO e GAUSSIAN-SAMPLER,
responsável pela amostragem sobre o reticulado Λ, apresentou latências elevadas, con-
sequência da dimensão da base do reticulado e das operações em ponto flutuante com alta
precisão. Em contrapartida, os algoritmos não são invocados com alta frequência pelo
sistema HIBE tal como as operações de encriptação e decriptação.
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Formulação baseada em fluxo para o problema
da árvore geradora com muitas folhas

Márcio F. Reis1, Orlando Lee1, Fábio L. Usberti1

1Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Campinas – SP – Brasil

Resumo. O problema da árvore geradora com muitas folhas é encontrar uma
árvore geradora de um dado grafo G com número máximo de folhas. Neste
trabalho apresentamos um modelo de programação inteira mista baseado em
fluxo para o problema. Experimentos computacionais foram executados em dois
conjuntos de instâncias da literatura. Os resultados mostraram que o modelo é
competitivo com alguns algoritmos exatos.

Abstract. The maximum leaf spanning tree problem consists in finding a span-
ning tree of a given graph G with the maximum number of leaves. In this work
we propose a flow-based mixed-integer linear programming model for this pro-
blem. Computational experiments are executed in two sets of instances from the
literature. The results show that the model is competitive with some alternative
exact approaches.

1. Introdução
Neste trabalho investigamos um problema de otimização combinatória em grafos que
envolve árvore geradora. No que segue supomos que G = (V,E) denota um grafo conexo
com n = |V | vértices, n ≥ 4. A seguir descrevemos o problema.

O problema da árvore geradora com muitas folhas (PAGMF) consiste em encon-
trar uma árvore geradora de G com o número máximo de folhas. Este problema tem
aplicações em várias áreas como redes de sensores [Min et al. 2006] e projetos de circui-
tos [Storer 1981]. Sabe-se que o PAGMF é NP-difícil [Garey and Johnson 1979].

Neste trabalho propomos um modelo de programação inteira mista baseado
em fluxo para o problema. A ideia do modelo inspirada no trabalho de Gouveia
[Gouveia 1995] é garantir a conexidade da solução através de fluxos que saem da raiz
e atingem todos os demais vértices. Experimentos computacionais foram executados para
o problema e os resultados mostraram que o modelo é competitivo quando comparado
com outras abordagens da literatura.

O texto está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 apresentamos uma revisão
bibliográfica sobre o problema da árvore geradora com muitas folhas. Na Seção 3 apre-
sentamos uma formulação para o PAGMF e alguns resultados obtidos em experimentos
preliminares. Finalmente, na Seção 4, concluímos o texto.

2. Revisão Bibliográfica
O PAGMF é equivalente (do ponto de vista de otimização) ao problema do conjunto
conexo dominante mínimo (PCCDM) que consiste em encontrar um subgrafo conexo H ,
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com número mínimo de vértices, de um grafo G tal que todo vértice que não está em H
é adjacente a algum vértice de H . A seguir apresentamos uma resenha de alguns artigos
sobre o PAGMF e PCCDM.

Lu e Ravi [Lu and Ravi 1998] apresentaram um algoritmo 3-aproximado e Solis-
Oba [Solis-Oba 1998] um 2-aproximado para o PAGMF. Fujie [Fujie 2003] apresentou
o primeiro algoritmo exato para o PAGMF. Usando uma estratégia de brand-and-bound
ele testou o algoritmo com grafos aleatórios e grades. Os grafos aleatórios tinham de 30
a 100 vértices e densidade de 10 a 70% e as grades tinham até 81 vértices. Em outro
trabalho, Fujie [Fujie 2004] apresenta duas formulações de programas inteiros, além de
desigualdades que definem facetas para o PAGMF.

Lucena, Maculan e Simonetti [Lucena et al. 2010] apresentaram duas formula-
ções para o PAGMF. A primeira formulação (DGR) reformula o PAGMF como um pro-
blema de encontrar uma arborescência geradora máxima enraizada. A segunda reformula
o problema como o problema da arborescência de Steiner. Algoritmos de branch-and-cut
foram implementados para essas duas formulações e fizeram testes com grafos aleatórios
de 30 a 200 vértices e densidade de 5 a 70%. Eles compararam suas formulações com
uma versão melhorada de Fujie [Fujie 2003] e a formulação DGR obteve os melhores
resultados na prática.

Fan e Watson [Fan and Watson 2012] apresentaram quatro formulações de pro-
gramas inteiros para o PCCDM. As formulações têm número polinomial de variáveis e
restrições. Eles testaram seus modelos em seis grafos de 14, 30, 57, 73, 118 e 300 vértices
com densidade máxima de 25% e a formulação Miller-Tucker-Zemlin teve os melhores
resultados.

Gendron, Lucena, da Cunha e Simonetti [Gendron et al. 2014] apresentaram al-
goritmos exatos para o PCCDM baseado em decomposição de Benders, branch-and-cut
e uma estratégia híbrida. Testes foram feitos com os grafos usados em Lucena et al.
[Lucena et al. 2010] e Fan e Watson [Fan and Watson 2012]. Eles comparam seus al-
goritmos com a formulação DGR de Lucena et al. [Lucena et al. 2010] e a formulação
Miller-Tucker-Zemlin de Fan e Watson [Fan and Watson 2012], pois eram os melhores re-
sultados conhecidos. Uma estratégia híbrida (IPHY) obteve os melhores resultados para
o problema.

Recentemente, Buchanan, Sung, Butenko e Pasiliao [Buchanan et al. 2015] apre-
sentaram uma formulação (LAZY) para um problema mais genérico do que o PAGMF.
A formulação é baseada em conjuntos separadores, ou seja, conjuntos de vértices que se
removidos tornam o grafo desconexo. O problema de separação para as desigualdades
dos conjuntos separadores é um problema de conexidade de vértices com pesos e pode
ser resolvido em tempo polinomial. Os resultados obtidos pelos autores são os melhores
conhecidos.

3. Experimentos preliminares
Realizamos experimentos com formulação inteira mista baseada em fluxo visando resol-
ver o PAGMF. Nesta seção apresentamos os experimentos feitos até o momento. Seja Γi,
i ∈ V , a vizinhança fechada do vértice i.

Dado um grafo orientado G, considere a seguinte versão orientada do PAGMF.
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Queremos encontrar uma arborescência geradora enraizada em um vértice r, com número
máximo de folhas. Nessa versão orientada, consideramos uma folha o vértice que tem
exatamente uma aresta incidente a ele.

3.1. Modelo

Nosso modelo baseado em fluxo (MBF) considera a versão orientada do PAGMF. Nós
construímos um grafo orientado com base no grafo de entrada. Escolhemos um vértice
r arbitrário. Todas as arestas são duplicadas e recebem uma orientação oposta para cada
par, com exceção das arestas adjacentes a r que só saem da raiz.

(MBF)

MAX
∑

i∈V
xi (1)

s. a:
∑

j∈Γr

frj = n− 1 (2)

∑

j∈Γi

fji −
∑

k∈Γi\{r}
fik = 1 i ∈ V \{r} (3)

∑

j∈Γi\{r}
fij + (n− 2)xi ≤ n− 2 i ∈ V \{r} (4)

fri ≤ zi(n− 1) (5)
∑

i∈Γr

zi + xr(n− 2) ≤ n− 1 (6)

0 ≤ fij ij ∈ A (7)
zi, xi ∈ {0, 1} i ∈ V (8)

A restrição (2) garante que o fluxo que sai da raiz é igual a n − 1 (para atender
a demanda dos vértices de V \{r}). As restrições (3) definem que a demanda de cada
vértice diferente de r será igual a 1 e, como só temos uma fonte, a conexidade da solução
é garantida. As restrições (4) caracterizam as folhas, ou seja, se um vértice i 6= r é folha,
então i não envia fluxo para nenhum outro vértice. As restrições (5) caracterizam as
variáveis auxiliares zi, i ∈ Γr e zi será igual a 1 se fri > 0 e 0 caso contrário. A restrição
(6) define que a raiz será folha quando houver apenas uma aresta com fluxo estritamente
positivo adjacente a r. A restrição (7) diz que o fluxo deve ser não negativo.

Dada uma solução ótima do modelo vamos mostrar como encontrar uma solução
ótima para o PAGMF. Seja S = {i ∈ V |xi = 1}. Os vértices de S serão folhas em nossa
árvore geradora. Pelas restrições (2) e (3) sabemos que G[V \S] é conexo. Sejam T uma
árvore geradora de G[V \S] e s um vértice de S. Sabemos que existe um caminho C de
fluxo estritamente positivo de r a s. Note que as variáveis fij , para i, j ∈ V , não precisam
ser inteiras. Pela restrição (4) nenhum vértice interno de C pertence a S e, portanto, existe
uma aresta is tal que i ∈ V \S. Para todo s ∈ S, adicione s e uma aresta is a T , i ∈ V \S.
A árvore resultante é uma solução ótima para o PAGMF.
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Seja di a distância (em número de arcos) entre a raiz r e o vértice i ∈ V . Podemos
reforçar o limite de fluxo que sai de um vértice i observando a relação da distância da raiz
até i. Mostraremos que em qualquer solução viável o fluxo de um arco ij é no máximo
(n− di − 1). Em qualquer solução ótima há um caminho de fluxo positivo de r a i. Esse
caminho tem tamanho pelo menos di. Podemos considerar que os vértices desse caminho
não dependem do fluxo que sai de i para terem suas demandas atendidas. Assim o fluxo
saindo de i será no máximo (n − 1 − di), pois é a quantidade máxima de vértices com
demanda ainda não atendida. Assim, podemos substituir o conjunto de desigualdades (4)
por:

∑

j∈Γi\{r}
fij + (n− di − 1)xi 6 (n− di − 1) i ∈ V \{r}. (9)

3.2. Experimentos computacionais
Comparamos nosso modelo com Lucena et al. [Lucena et al. 2010], Gendon et al.
[Gendron et al. 2014] e Buchanan et al. [Buchanan et al. 2015], que possuem os melho-
res resultados conhecidos. Usamos duas bases de casos de teste para os experimentos. A
primeira base foi fornecida por Lucena et al. [Lucena et al. 2010] e gerada inicialmente
construindo um caminho Hamiltoniano aleatório. Assim temos n− 1 arestas e a garantia
de conexidade dos vértices. Em seguida são geradas arestas aleatórias até que uma deter-
minada densidade seja atingida. Essa base possui 41 instâncias com 30 a 200 vértices e
densidades que variam entre 5% e 70%. A segunda base são seis casos de teste com 14,
30, 57, 73, 118 e 300 vértices com densidade máxima de 25%.

Os testes referentes ao nosso modelo foram executados em uma máquina com
processador Intel Core i5 com 2,67 GHz, 4 GB de memória RAM e sistema operacional
Ubuntu 14.04 versão 64 bits. Nosso código foi implementado em C++ e usamos o resol-
vedor Gurobi na versão 5.6.3 com sua configuração padrão. Note que a configuração de
nossa máquina é diferente das usadas por Lucena et al. [Lucena et al. 2010], Gendron et
al. [Gendron et al. 2014] e Buchanan et al. [Buchanan et al. 2015]. Portanto usamos os
tempos computacionais originais dos artigos para comparar nossos resultados.

Os resultados são apresentados na Tabela 1. A tabela é divida em cinco blocos.
No primeiro bloco, as entradas da primeira coluna identificam as instâncias. Utilizando o
padrão N_dD, onde N é o número de vértices da instância e D é a densidade em relação
ao número de arestas. As últimas seis linhas são entradas usadas primeiramente no estudo
de Fan e Watson [Fan and Watson 2012]. O segundo bloco envolve as quatro próximas
colunas e são referentes ao modelo MBF. O terceiro bloco envolve as duas próximas co-
lunas e são referentes à reformulação baseada em grafos direcionados (DGR) por Lucena
et al. [Lucena et al. 2010]. O quarto bloco composto pelas próximas duas colunas, são
referentes ao modelo híbrido (IPHY) proposto por Genron et al. [Gendron et al. 2014].
No último bloco é referente à formulação baseada em conjuntos de separadores (LAZY)
de Buchanan et al. [Buchanan et al. 2015]. Nos quatro últimos blocos, as colunas rotu-
ladas com “Rel.” são referentes aos respectivos valores encontrados na relaxação linear
do modelo. “LI” é o melhor limitante inferior e “LS” o melhor limitante superior. As
colunas “t(s)” representam o tempo computacional e denotamos por “-” quando a solução
ótima não foi encontrada no tempo limite definido. O tempo limite foi de 3600 segundos.
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Tabela 1. Resultados computacionais para o PAGMF.
MBF DGR IPHY LAZY

Instância Rel. LI LS t (s) Rel. t (s) LI t (s) t (s)
150_d5 130,27 124 124 150 128,65 2954,00 124 - 4
150_d10 139,73 136 136 376 139,44 3247,89 136 196 5
150_d20 144,95 141 141 709 145,05 - 141 904 10
150_d30 146,58 144 144 79 146,67 2317,35 144 25 7
150_d50 148,02 146 146 132 148,1 2756,36 146 11 3
150_d70 148,56 147 147 1 148,63 1828,86 147 3 5
200_d5 179,63 173 173 1947 177,83 - 172 - 33
200_d10 189,84 184 186 - 189,61 - 184 - 497
200_d20 195,05 191 192 - 195,13 - 191 - 244
200_d30 196,65 193 195 - 196,77 - 193 - 173
200_d50 197,99 196 196 845 198,07 - 196 29 9
200_d70 198,56 197 197 2 198,63 - 197 6 10
IEEE-14-Bus 9,99 9 9 1 9 1 9 1 1
IEEE-30-Bus 20,00 19 19 1 19 1 19 1 1
IEEE-57-Bus 40,89 26 26 2 27 1 26 193 2
RTS96 52,44 41 41 3 43,02 2 41 27 1
IEEE-118-Bus 84,66 75 75 1 77,29 1 75 3 1
IEEE-300-Bus 203,81 171 178 - 177,25 1077 162 - 53

A Tabela 1 mostra que nosso modelo resolveu na otimalidade 14 de 18 instâncias,
enquanto o DGR resolveu 11 instâncias, o IPHY 12 e o LAZY conseguiu resolver todas as
instâncias. Outra observação que podemos fazer com base nesses resultados é que nosso
modelo tende a ter melhores valores da relaxação do que o DGR quando a densidade do
grafo aumenta. Vale a pena notar que o nosso modelo é significativamente mais simples
de implementar do que o IPHY, uma vez que não necessita de decomposição e ou método
de planos de corte. No entanto, o desempenho do nosso modelo foi competitivo com os
resultados fornecidos pelo DGR e IPHY.

4. Conclusão
Neste trabalho apresentamos um modelo de programação inteira mista para o problema
da árvore geradora com muitas folhas. A formulação é baseada em fluxo, o que reduziu o
número de variáveis inteiras, com respeito a outros modelos para o PAGMF. Experimen-
tos compararam nosso modelo com outras abordagens exatas da literatura e os resultados
mostraram que, apesar da simplicidade do modelo proposto, os resultados são competi-
tivos com outras abordagens na literatura. Como trabalho futuro, pretendemos procurar
por desigualdades que definem facetas para fortalecer o nosso modelo.
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Abstract. Human action recognition in videos is an expanding area of knowl-
edge with several applications, such as user interface, surveillance, smart
homes and health monitoring. Most of them require real time responses. How-
ever, there is a trade-off between processing time and effectiveness of the recog-
nition. Two main contributions are presented in this work: a method for obtain-
ing relevant motion information from videos and a simple and fast descriptor,
based on silhouettes or, generically, on motion shapes, that achieves state-of-
the-art accuracy in real time. The method is tested on three public data sets and
the experimental results are compared against others from the literature. In all
cases, the features are extracted at high frame rates.

Resumo. Reconhecimento de ações humanas em vı́deos é uma área de co-
nhecimento em expansão com várias aplicações, como interface de usuários,
vigilância, casas inteligentes e monitoramento de saúde. A maioria delas re-
quer respostas em tempo real. No entanto, há um equilı́brio entre tempo de pro-
cessamento e eficácia de reconhecimento. Duas contribuições são apresentadas
neste trabalho: um método de obtenção de informação relevante de movimento
em vı́deos e um descritor simples e rápido baseado em silhuetas ou, generica-
mente, figuras de movimento. O método obtém taxas altas de acurácia em tempo
e é testado em três bases de dados públicas, cujos resultados experimentais são
comparados com outros da literatura. Em todos os casos, as caracterı́sticas
foram extraı́das em altas taxas de quadros por segundo.

1. Introduction
Human action recognition has a wide range of applications and can be used for tasks such
as intelligent surveillance, human-computer interface, smart homes, health monitoring,
and augmented reality. Through the images obtained by common cameras, the computer
is able to perceive some pre-trained actions that people perform and react to it accordingly.

One of the main challenges related to this problem is the computational time re-
quired to process video frames, which often makes it impossible to apply action recogni-
tion in real life situations. The achievement of the required processing speed is strongly
related to loss of effectiveness in the classification.

Two contributions are given in this work. The first one is a shape-based pose
descriptor. It is computed from the borders of silhouettes or, more generically, shapes
representing the movement on a scene. It is fast to compute, since it is built by the
position of discriminative sampled points, and has low dimensionality, which means that
classification machines work fast with it.
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A great disadvantage of using silhouettes for action recognition is their calcula-
tion. Very often, foreground detection methods return broken and noisy shapes. This is
where the second contribution lies: a strategy for making better use of poorly extracted
silhouettes to build the descriptor. Due to the faulty nature of the foreground, the con-
cept of silhouette is extended to shapes, in a generic manner. Broken pieces are united
to form a meaningful shape, more suitable for description. This strategy is called CMS
(Cumulative Motion Shapes).

2. Related Work

Table 1 shows the accuracy rates obtained with the methods described in the previous
section. The methods are organized chronologically in both tables. The accuracy rates
are not always increasing along the years, since the methods can address other issues
than accuracy, such as reduction of processing time, invariance with respect to certain
parameters, and reduction of dependencies. It is noticeable that the methods that work in
real time have achieved smaller correct recognition rates than most of the others. They
have only showed good results in the simplest data sets.

Method Data Set

KTH Weizmann MuHAVi MuHAVi8 MuHAVi14

[Singh et al. 2010] - - - 82.4 97.8
[Ta et al. 2010] 93.0 94.5 - - -
[Hsieh et al. 2011] - 98.3 - - -
[Cheema et al. 2011]* - 91.6 - 95.6 86.0
[Karthikeyan et al. 2011] - - 88.2 - -
[Bregonzio et al. 2012] 94.3 96.7 - - -
[Junejo and Aghbari 2012]* - 88.6 - - -
[Onofri and Soda 2012] 97.0 - - - -
[Chaaraoui et al. 2013]* - 90.3 - 97.1 91.2
[Chaaraoui and Flórez-Revuelta 2013] - - - 100 98.5
[Ji et al. 2013] 90.2 - - - -
[Guo et al. 2013] 98.5 100 - - -
[Moghaddam and Piccardi 2013] - 96.8 92.0 - -
[Alcântara et al. 2013]* - 94.6 - - -
This work 90.3 97.9 91.6 95.6 100

Table 1. Comparison of correct prediction rates (in percentage) for KTH and Weiz-
mann data sets. The asterisks indicate the methods that work in real time.

3. Methodology

This section describes the methodology proposed in this work. Figure 1 shows a diagram
with all five stages of the process, from the data acquisition to a prediction of the action
that occurs in the scene.

A motion shape is the moving part of an action in a given frame of a video se-
quence. In a perfect scenario, the motion shapes correspond to the silhouettes of the
actors. However, extracting good silhouettes from videos is a challenge and there is still
no algorithm that extracts them well enough in an acceptable time. We refer to them as
motion shapes since errors are acceptable.
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Figure 1. Diagram illustrating the main stages of the proposed methodology.

(a) Frame 1 (b) Frame 2 (c) Frame 3

(d) Frame 4 (e) CMS (f) CMS from
kick action

Figure 2. (a)-(d) Examples of poorly extracted foreground from smash object
action; (e) CMS from joining previous images; (f) CMS from kick action. The
effect of horizontal lines is due to interlaced capture. All images are extracted
from MuHAVi data set.

A sliding window is passed on the temporal dimension of the video volume. In
each position, the union of all the motion shapes is made, resulting on the CMS that
represents the window. The CMS for the k-th frame of a video sequence is given by
Equation 1, where n is the size of the sliding window and Si is the motion shape of the
i-th frame. The process is illustrated in Figure 2.

CMSk =
k⋃

i=k−n

Si (1)

Next, we discard frames carrying little or broken information. A frame is dis-
carded if it fits one of these rules: its has no motion shapes, the moving volume is smaller
than a defined threshold, and if there is exclusion through the border of the frame.

Extreme points are selected on the CMS to constitute the descriptor. In order to
find them, key points are equally distributed along the bounding box sides, as represented
in Figure 3(a). Then, for each key point, the nearest point of the CMS is selected as an
interest point, as shown in Figure 3(b). The number of key points can be parameterized,
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however, it is the same over all video streams used in the training and testing processes.

The descriptor, for each CMS, is constructed as follows: first, the centroid of the
shape is found, as the center of the bounding box; second, a coordinate system is created,
using the centroid as origin, and normalized so that the limits of the bounding box are
−1 and 1; third, the coordinates of each interest point are obtained, in the new coordinate
system; fourth and last, the descriptor vector is built by concatenating all the coordinates.
The process is illustrated in Figure 3(c).

...

...

...

...

ca cb

cd cc

1 2 DX

1

2

3

4

5

DY

(a) Bounding box
subdivision

(b) Interest Points

-1 1

1

-1

Px

Py

(c) Descriptor
construction

Figure 3. Descriptor construction. (a) scheme illustrating how the control points
are found in the bounding box; (b) characterization of the interest points by the
distances from the CMS to the control points; (c) construction of the descriptor
from the normalized coordinates of the interest points.

Several descriptors are extracted from each video sequence. When the classifica-
tion machine is trained, each training video sequence contributes with multiple indepen-
dent instances. Similarly, when a prediction is made, multiple descriptors are computed
from the test video sequence. Each one is used to a distinct prediction, and each one con-
tributes as a vote to the final output. The result that appears most is the final verdict of the
system. To reduce redundancy, only n equally distanced samples are kept.

4. Experimental Results

In this chapter, the proposed methodology is tested on three human action public data sets:
Weizmann, KTH and MuHAVi. Each data set has its own particularities. Weizmann and
MuHAVi sets have manually annotated silhouettes (MAS), so the impact and efficiency
of an automatic silhouette extraction can be observed. Tables 2 and 3 show accuracy and
time values for each dataset and each classifier.

All the experiments were performed by using the proposed multi-training in K-
Nearest Neighbor (K-NN) and multi-class Support Vector Machines (SVM). All the mea-
sured times were found by taking the average of 5 runs. The computer used in the exper-
iments was an i7 3.5 GHz. The feature extraction was coded in C++ programming lan-
guage with OpenCV library. The classification code was written separately in R package
through the machine learning libraries e1071 and kernlab. Time is measured separately
for the extraction of features and classification since they are independent processes and
can be combined in different ways. Extraction of features involves all the processes start-
ing from reading the video to the construction of the final descriptor – Figures 1(a) to
(d).
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Weizmann SVM K-NN

Accuracy rate (%) 97.85 97.85
Accuracy rate (MAS) (%) 95.70 97.85
Classification time (ms) 3 3
KTH SVM K-NN

Classification time (ms) 43 23
Accuracy rate (%) 90.28 88.78

Table 2. Accuracy rates (in percentage) and classification time (in milliseconds)
for Weizmann and KTH data sets.

Accuracy (%) Time (ms)

Data Set SVM K-NN SVM K-NN

MuHAVi 90.76 91.60 259 6
MuHAVi14 94.12 95.59 48 1
MuHAVi8 100 100 14 1

Table 3. Accuracy rates (in percentage) and classification time (in milliseconds)
for MuHAVi data set.

5. Conclusions
Human action recognition is an open research area. There are many problems demanding
solutions and plenty of room for improvement in the already obtained results. Many is-
sues are concerned with the quality of the recognition, such as robustness to occlusions,
view angle variation, multi-view, and inter-camera displacement. Other trends are con-
cerned with real situation applicability, such as processing time, recognition of multiple
simultaneous agents, and functioning in continuous video streams.

In this work, human action recognition was investigated to search for its applica-
tions and solutions available. Two methods were proposed, addressing different stages
of the process. The first joins motion shapes – forming the CMS (Cumulative Motion
Shapes) – adding temporal information on static shapes and to correct possible defects
on extracted foreground. The second is a descriptor for the shapes; it is lightweight and
easily scalable to work with multiple action instances on a single video sequence, since it
is applied to each movement instance separately.

Finally, the method was tested on three commonly used data sets and produced
state-of-the-art accuracy. Table 1, in Section 2, compares literature accuracies with ours.
The comparison is even better taking into account the methods that work in real time.
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Abstract. The search in courseware for content that is stored in videos and
slides is laborious and time consuming. There are many reports in related work
in which researchers have developed repositories of learning materials, but the
access to this information is still done in a limited way. This paper describes
CIMAL, a suite of tools that performs Courseware Integration under Multiple
versions to Assist Learning. CIMAL assists the users to find and select pieces
of contents that are relevant to their learning goals, and highlights the presence
of one or more versions of educational materials and the differences between
them. The work will be evaluated through performance testing of queries about
content of lessons.

Resumo. Realizar buscas sobre o conteúdo de aulas armazenadas em vı́deos
e apresentações gráficas é uma tarefa laboriosa e cara em tempo. Há muitos
trabalhos relacionados em que os pesquisadores desenvolveram repositórios de
materiais educativos, mas o acesso a essa informação ainda é feito de forma
limitada. Este artigo descreve CIMAL, um conjunto de ferramentas que executa
a integração de recursos educacionais com múltiplas versões para ajudar essa
coleta. CIMAL auxilia os usuários a localizar e selecionar partes de conteúdo
que sejam relevantes para seus objetivos de aprendizagem, e destaca a presença
de uma ou mais versões de materiais educativos e as diferenças entre eles. O
trabalho será avaliado por meio de testes de desempenho de consultas sobre
conteúdo de aulas.

1. Introduction
The goal of this project is to design and develop a suite of methods to help students
navigate through collections of courseware, looking for their relationships. The idea is to
help the handling collections of course content , emphasizing relationships among topics.
Related work concerning integration and visualization of such content shows that there are
still many challenges in the field, e.g., limitations to handle relationships. Moreover, there
is still need for detection of differences between content produced by distinct lecturers or
even by a single lecturer, but at different points in time.

The underlying issue concerns the heterogeneity inherent to this such content,
which is produced by many people, adopting a variety of teaching techniques and empha-
sizing topics in different ways. Moreover, the same lecturer will often change the way
(s)he teaches a given subject, e.g., depending in the students level, the lecturer’s under-
standing of the subject, or the need to relate it to other subjects. In fact, the problem is not
so much finding content, but selecting pieces that are relevant to one’s learning goals.
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In sites such as the International Bank of Educational Objects 1, the ACM Learn-
ing Center and the ACM Techpack 2, the Coursera platform 3, the ARIADNE Foundation
4 and MERLOT 5 researchers created repositories for learning objects. However, it was
observed that even simple queries for material in those repositories can result in a large
number of items, making it difficult to understand these items and select relevant ones.
Furthermore, none of these repositories offers means to analyze relationships and differ-
ences between the stored objects, which would help select material.

It is also important to consider that the materials returned by a query may have
different versions. Courseware evolves, e.g., the subject ”Sorting Algorithms” can vary
widely during a time frame. Different versions may conflict, impairing the learning pro-
cess. The concept of version used in this work is similar to [Santanche et al. 2014]. On
other words, a version of an educational material represents the perspective of a lecturer
on a piece of a subject when he created the educational material.

This project will concentrate course subjects presented in lectures, namely slides
used during a lecture and videos of the lecture itself. Any other support material (e.g.
books) will not be considered.

Ideally, video lessons should be related to the slides in a discipline. Moreover,
all such educational material should be interconnected, allowing to check the differences
between them. To support these concerns, it is important to provide integrated access to
such materials, whether or not produced by different teachers.

2. Objective
Given this context, we can now refine our goal. The objective of this work is to enable
the integration of educational materials with multiple versions to assist in the learning
process and facilitate the handling of educational materials that are related to each other.

This will be ultimately materialized in a suite of tools that performs Courseware
Integration under Multiple versions to Assist Learning (CIMAL). In this research we will
build a software infrastructure that will implement this suite of tools. This could be used
to test and validate the methods created. An algorithm will highlight the presence of one
or more versions of educational materials and the differences between the content covered
by these materials.

3. Related work
There is a wide spectrum of work related to the research that we propose to accom-
plish, such as [Daltio and Medeiros 2014], [Pereira 2014], [Santanche et al. 2014],
[Senra and Medeiros 2014], [Tong et al. 2014], [Beneventano et al. 2011],
[Mishra et al. 2010], [Silva and Santanchè 2009], [Santanchè et al. 2007],
[Ouyang and Zhu 2007] summarized in Table 1. These studies provide some im-
portant concepts for this research: integration of multimedia data; data handling with
multiple versions; and viewing of multimedia data relationships.

1http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
2http://learning.acm.org/, http://techpack.acm.org/cloud/
3https://www.coursera.org/
4http://www.ariadne-eu.org/
5http://www.merlot.org/
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Table 1. Related work

Authors Integration of
multimedia data

Viewing of multimedia
data relationships

Data manipulation
with multiple versions

[Daltio and Medeiros 2014] x
[Pereira 2014] x

[Santanchè et al. 2014] x x
[Senra and Medeiros 2014] x

[Tong et al. 2014] x
[Beneventano et al. 2011] x

[Mishra et al. 2010] x
[Silva and Santanchè 2009] and

[Santanchè et al. 2007] x

[Ouyang e Zhu 2007] x x

However, the access to collections of educational materials is still done in a limited
way. To deal with this limitations and achieve our objective we will develop CIMAL.

4. The CIMAL tool
In this section we present an example to illustrate how the expected use of CIMAL and
how it will be developed for the integration of courseware with multiple versions.

Figure 1 illustrates an overview of the use of CIMAL in this doctoral research.

Figure 1. Overview of the use of CIMAL

At first, teachers will make available lessons recorded on video, and slides used
in their disciplines (”Sources 1 to N”). These educational materials will be inserted as
input to CIMAL. Thus, a student can perform queries such as ”What was taught about
Big Data in the last three years?”. As a result, the system will output the files containing
educational materials that were produced in that time period (2012-2015) and which are
related to this theme. The output will be visualized as a graph in which nodes are files
and edges will indicate relationships and versions among course content. The labels on
the edges represent contents of each of the lessons.

Figure 2 exemplifies an expected result for query ”What was taught about Big
Data in the last three years?”.
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Figure 2. Example of result for query ”What was taught about Big Data in the last
three years?”

Figure 3 shows the tools within CIMAL.

Figure 3. Architecture of CIMAL.

Several researchers have adopted graph representations and graph database
systems as a computational means to deal with such integration challenges (e.g.
[Daltio and Medeiros 2014]). According to [Angles and Gutierrez 2008], unlike tradi-
tional relational databases, a graph database directly stores and represents nodes, edges,
and properties. As reported by [Khan et al. 2012], a graph database can handle directly a
wide range of queries that can be used in this work and would otherwise require deep join
operations in normalized relational tables.

For these reasons, the educational materials inserted in CIMAL will be stored in a
graph database. Thus the module ”Text extraction” developed in this research will extract
texts from the subtitles of the videos and from the slides. This information will be stored
in the database, together with metadata on the materials (e.g., author and date).

Next, these characteristics are used as input for two other tools, the Identifier
of Relationships Between Objects and the Version Identifier. The module Identifier of
Relationships Between Objects use external sources of knowledge (as Wikipedia 6 and the
ACM Computing Classification System 7) to enrich the data with information about which

6https://www.wikipedia.org /
7http://www.acm.org/about/class/
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subject covered in a lesson that are related to subjects of other lessons. This information
will be important for students who wish to search for content related to the contents seen
in the classroom.

Lecturers often teach a given set of subjects for a long time. Therefore, the tool
will search for differences between the educational materials produced by a given lecturer
over time and the differences between material from teachers who teach the same subjects.
The module ”Version Identifier” collects the characteristics extracted by ”Text extraction”
and detects versions among stored educational materials. In this module, versions are
recognized as a special kind of relationship that links 1 or N educational materials that
present the same subject.

After identifying the differences, difference factors between the versions will be
computed. These differences and the difference factor will be added to the database to
assist the learning of students indicating the amount of different issues that a lesson has
compared to another.

Finally, the module ”Graph builder” draws and stores a graph to represent the
knowledge present in database. This module also gathers pieces of this graph in accor-
dance with the queries made by the students through the tool interface. This module
will produce a graph with the information on the relationships and differences between
versions of the returned materials.

5. Methodology

Though CIMAL will be general purpose, it will be tested with courseware produced by
faculty of the Institute of Computing (IC) at Unicamp, in which teachers want to incor-
porate various materials in their lessons. Course material will be extracted from the We-
bLecture8 database, a web platform with videos and slides of some courses at Unicamp.
To accomplish this the following activities were established.

1. Bibliographic search
2. Verify together with IC faculty the criteria for defining the relationships and ver-

sions
3. Analysis of related work
4. Specification of model that represents the relationships and versions
5. Specifying an architecture for CIMAL.
6. Definition of the database that will be used.
7. Implementation of CIMAL tool.
8. Validation of the tool

6. Expected benefits and Preliminary conclusions

The three main expected contributions of this proposal are: (1) effort reduction for elicita-
tion relationships and differences between various educational materials; (2) specification
and implementation of algorithms for integration of multimedia data with multiple ver-
sions from various sources; (3) enabling students from diverse scientific areas to conduct
search on videos and slides to guide their studies.

8http://lampiao.ic.unicamp.br/weblectures
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Researchers could use other medias of materials used in the tool, such as audio
recordings and figures, in future work. It could also be implemented a module in the
tool for viewing maps of educational materials of different education institutes around
the world. An atlas of educational materials could be useful for implementing space-time
queries that could enrich research in Education and Computer Science.
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Abstract. In the last years, new demands, paradigms, and concepts became
available to offer computational resources to end users. Among them, service
and applications mobility triggered the development of Fog Computing and In-
ternet of Things. This mobility can be supported through migration of virtual
machines among on-demand environments, once the user’s applications should
be available where the user is located. However, the migration process is not
straightforward and involve algorithms, data communication, and efficient stra-
tegies to to avoid quality of service degradation. The goal of this research is
to develop an algorithm for Cloudlet-to-Cloudlet live migration of virtual ma-
chines in a Fog for Internet of Things devices. The method will be based on
a Top-Down approach for the creation of computational orchestration compo-
nents, monitoring and decision making for migration process. By the end of
this work it is hoped that the developed algorithm is efficient and improves end-
user’s experience executing applications during their mobility.

Resumo. Nos últimos anos, novas demandas, paradigmas e conceitos surgiram
para o oferecimento de recursos computacionais aos usuários finais. Dentre
eles, a mobilidade de serviços e aplicações disparou um gatilho para o de-
senvolvimento da Fog Computing juntamente com a Internet das Coisas. Essa
mobilidade pode ser suportada pela migração de máquinas virtuais entre am-
bientes sob demanda, uma vez que as aplicações de usuários devem estar dis-
ponı́veis onde eles estiverem. No entanto, o processo de migração não é trivial e
envolve algoritmos, comunicação de dados e estratégias eficientes para minimi-
zar o tempo que os usuários percebem uma degradação da qualidade de serviço
da aplicação. O objetivo desta pesquisa é elaborar um algoritmo de migração
ao vivo de máquinas virtuais de Cloutlet-em-Cloudlet dentro de uma Fog para
dispositivos de Internet das Coisas. O método será basado em um abordagem
Top-Down para a criação de componentes computacionais de orquestração,
monitoramento e tomada de decisão sobre todo o processo de migração. Ao
fim do trabalho esperamos que o algoritmo desenvolvido seja eficiente e me-
lhore a experiência de usuários finais no uso de suas aplicações durante sua
mobilidade.
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1. Introdução e contextualização

Os seres humanos têm cada vez mais se tornado dependentes dos serviços que a Inter-
net oferece. Tais serviços vão desde simples pesquisas cotidianas até o envio maciço
de dados para processamento em grandes data centers. Esta dependência faz com que
pesquisadores no mundo inteiro produzam conhecimento para melhorar as técnicas de
acesso, armazenamento, busca, otimização, fluxo na transmissão dos dados etc.

Um modelo eficiente bastante pesquisado para prover armazenamento, gerenci-
amento privado em data centers e processamento de aplicações pela Internet é o con-
ceito de Cloud Computing (Computação em Nuvem) [Bonomi et al. 2014]. Este para-
digma pode ser descrito como um serviço prestado por grandes data centers que ofe-
recem parte de sua infraestrutura, tanto de hardware como de software, para tercei-
ros (corporações e/ou pessoas fı́sicas) que necessitam de recursos computacionais com
capacidade computacional crescente, sem que haja a necessidade de grandes investi-
mentos de capital financeiro para a aquisição, manutenção e gestão de tais recursos
[Arunkumar and Venkataraman 2015].

Paralelo a este conceito de nuvem, a Fog Computing (Computação em Névoa) é
um paradigma que estende os serviços de acesso à rede formada por uma Cloud Compu-
ting [Bonomi et al. 2012] [Stojmenovic and Wen 2014]. Fog Computing tem como prin-
cipais caracterı́sticas a baixa latência, uma maior distribuição geográfica dos dados, mo-
bilidade, grande número de nós na rede, acesso predominantemente wireless, execução
de aplicações em tempo real e heterogeneidade dos dispositivos [Bonomi et al. 2012].

Uma das razões para o surgimento e implementação da Fog Computing foi a
necessidade de criação de uma plataforma que suportasse o recente paradigma her-
dado da computação ubı́qua1, que é a Internet of Things (IoT - Internet das Coisas)
[Aazam and Huh 2014] onde quaisquer objetos (coisas) podem atuar como nós senso-
res e/ou que possuam algum tipo de processamento oferecendo algum tipo de serviço
[Aazam and Huh 2014]. Nessa direção, os autores de [Satyanarayanan et al. 2009] apre-
sentam o conceito de Cloudlet como parte integrante de uma arquitetura hierárquica em
três camada, a saber: i) Dispositivos móveis, ii) Cloulet e iii) Cloud, onde as Cloudlets são
formadas por um ou vários computadores que disponibilizam recursos aos dispositivos de
usuários geograficamente próximos.

Verbelen et al.[Verbelen et al. 2012] consideram que todos os dispositivos de uma
LAN (Local Area Network - Rede Local) podem cooperar com a Cloudlet e o autor de
[Stojmenovic 2014] afirma que as Cloudlets atuam com uma camada intermediária entre
a Cloud e os dispositivos móveis com o objetivo de trazer os serviços mais próximos aos
usuários. É possı́vel notar que Fog Computing e Cloulet tem contextos muito semelhantes
e para simplificar, esta pesquisa considerará que um conjunto de Cloudlets em um mesmo
nı́vel hierárquico formam uma única Fog.

Normalmente os dispositivos móveis dos usuários não têm grande capacidade de
computação e/ou armazenamento. Para contornar essa situação, o uso de máquinas virtu-

1Computação ubı́qua: O termo Computação Ubı́qua, foi definido pela primeira vez pelo cientista-chefe
do Centro de Pesquisa Xerox PARC, Sr. Mark Weiser, através de seu artigo “O Computador do Século
21” (The Computer for the 21st Century). Fonte: http://www.hardware.com.br/artigos/computacao-ubiqua/
Acessado em jun/2015.
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ais na Cloud é uma alternativa para as aplicações que demandam mais recursos de hard-
ware. No entanto, ao se considerar IoT e aplicações que executam em tempo real a Fog se
torna um paradigma mais adequado para oferecer baixa latência e fornecer dinamicidade
aos usuários finais.

As máquinas virtuais em Cloud também são usadas para evitar desperdı́cio
de recursos de hardware neste tipo de infraestrutura, e uma das maneiras de se ob-
ter melhor utilização é através da migração de máquinas virtuais entre servidores
[Arunkumar and Venkataraman 2015]. Uma migração sem parada dos serviços é cha-
mada de migração ao vivo (do inglês, live migration) e do ponto de vista de um ambiente
de Fog Computing, onde há maior mobilidade dos usuários, esse tipo de migração é ne-
cessária, pois os dados desses usuários devem acompanhá-los durante sua locomoção para
que a latência seja mantida em nı́veis aceitáveis para determinadas aplicações.

Considerando o contexto de migração de dados e de máquinas virtuais de Clou-
dlet-em-Cloudlet, esta pesquisa terá como objetivo principal a produção de um algoritmo
que otimize a migração de máquinas virtuais em Fog Computing. Este algoritmo deverá
resultar em serviços de baixa latência para manter os requisitos de QoS (Quality of Service
- Qualidade de Serviço) das aplicações de usuários móveis. Esta pesquisa encontra-se na
fase de planejamento e revisão bibliográfica com trabalhos relacionados e, portanto, não
há resultados preliminares.

1.1. Pergunta problema
Em resumo, pergunta-se: Como estabelecer um algoritmo que seja capaz de adaptar,
de forma escalável, uma infraestrutura de Fog Computing a um contexto de migração
de máquinas virtuais para usuários móveis? Quais requisitos de QoS estabelecer para
aplicações que necessitam de baixa latência? Quais dados migrar?

1.2. Contribuições e hipótese
Como atualmente pouco foi desenvolvido tanto em termos teóricos quanto práticos na
área de Fog Computing, e considerando o contexto de migração de máquinas virtuais
de Cloudlet-em-Cloudlet, a principal contribuição desta pesquisa será a criação de uma
arquitetura de processamento dinamicamente escalável para aplicações que necessitam:
de QoS, de controle remoto dos dados, de baixa latência e de sincronismo para a troca de
dados entre os usuários, a Fog e a Cloud em um ambiente de respostas de tempo real.

A hipótese é que um algoritmo de migração de máquinas virtuais em Fog Com-
puting melhora o atendimento de qualidade de experiência do usuário de aplicações com
requisitos de baixa latência.

2. Proposta
Nesta seção são apresentados os pontos para elaboração da pesquisa. Ela está divido em
alguns itens que exploram sucintamente muitos aspectos de alto nı́vel sobre como deve
ser a migração ao vivo de máquinas virtuais entre Cloudlets de uma mesma Fog.

2.1. Uma arquitetura de Fog Computing para migração de máquinas virtuais
Um dos tópicos que serão apresentados neste trabalho é uma arquitetura de alto nı́vel,
em um abordagem Top-Down, para o oferecimento do serviço de migração de máquina
virtual privada do usuário de uma Fog Computing.
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A Figura 1 detalha as camadas da arquitetura proposta para a migração de
máquinas virtuais em Fog Computing. A Cloud, que pode ser pública, privada ou hı́brida,
tem uma Central de Localização (CL) que tem onisciência da rede. A CL não tem in-
fluência direta na tomada de decisão sobre a migração das máquinas virtuais.

Figura 1. Uma arquitetura para migração de máquinas virtuais de cloudlet-em-
cloudlet.

Ainda na Figura 1, existe uma Camada de Software para separação dos contex-
tos das diversas aplicações que executam sobre a Cloud. Após a separação de contexto,
estão os middlewares que fazem a interface com as Fogs. Cada um destes middlewares é
responsável pelo controle de uma Fog e está diretamente ligado à Cloudlet por um meio
de comunicação. As Cloudlets serão somente do tipo privada e com propósito especı́fico.
Cada Cloudlet manterá uma Central de Migração (CM) que será responsável pelo con-
trole, gestão e estratégia de migração das máquinas virtuais. Nas próximas seções (2.1.1,
2.1.2 e 2.1.3) serão apresentadas as ideias gerais e estratégias de tomada de decisão sobre
o que, quando e como migrar.

2.1.1. Migração: quais dados?

Um novo usuário e/ou uma nova aplicação que entrar na rede, deve inicialmente, enviar
uma cópia de seus dados para as Cloudlets mais próximas. Estes dados serão considera-
dos ativos na Cloudlet diretamente conectada aos dispositivos dos usuários e inativos nas
demais Cloudlets.

Para considerar quais dados migrar, a CM deverá enviar cópias somente dos dados
que foram alterados. A Cloudlet receptora deverá fazer uma multiplexação dos dados
ativos que forem recebidos com os dados que estão inativos. A Cloudlet receptora tem
a prioridade nesta migração, no entanto, para otimizar possı́veis futuras migrações, as
outras Cloudlets adjacentes devem atualizar os dados inativos. Caberá à CM receptora
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informar para as outras Cloudlets quais são os dados que serão atualizados.

2.1.2. Migração: quando fazer?

Ao observar novamente a Figura 1, nota-se na parte inferior, as ERBs (Estação Rádio
Base) e um servidor conectado em cada uma. Quando um dispositivo estiver conectado
diretamente a uma ERB de borda, a CM preparará a migração. Este procedimento chama-
se migração parcial, ou seja, a CM de origem notificará a Cloudlet seguinte que poderá
haver uma migração. A CM da Cloudlet de destino então iniciará o processo de boot
da máquina virtual daquele usuário/aplicação. Caso o usuário não ultrapasse o limite de
alcance da ERB de origem e permaneça na região da Cloudlet, a CM notificará a outra
borda que não mais haverá migração.

Para uma migração total, os dados ativos alterados deverão ser envidados assim
que o dispositivo mudar a área de cobertura para a próxima Cloudlet.

2.1.3. Migração: como fazer?

Após receber uma notificação de migração, a CM de destino deverá iniciar os procedi-
mentos de boot da máquina virtual. Após este boot, a CM deverá habilitar todos os dados
que estão inativos e ficar em estado de espera para a migração total. Paralelo ao procedi-
mento de boot, os middlewares de migração, de ambos os lados, deverão estabelecer um
canal de transmissão de alta velocidade, priorizando a migração total dos dados ativos. A
reserva do canal de fato ocorrerá quando a migração total for iminente. Após a migração
total, os dados devem ser multiplexados, conforme mencionado na seção 2.1.1.

2.2. Componentes de uma máquina virtual

De acordo com o tipo de serviço que for oferecido pela Fog, as máquinas virtuais deverão
ter caracterı́sticas que atendam pelo menos um dos três requisitos a seguir:

1. Aplicações que necessitam de alta capacidade processamento: Os sensores enviam
requisições para a Fog processar em tempo real e enviar as respostas aos atuadores.

2. Aplicações que necessitam de grande quantidade de armazenamento: Os sensores
captam dados multimı́dia, enviam para a Fog armazenar e não são produzidas
respostas aos atuadores.

3. Aplicações que apresentam alta dependência de rede: Usado quando o destino
final não é a Cloudlet que a aplicação está diretamente conectada, ou seja, a Clou-
dlet servirá apenas como um intermediário entre os dispositivos e a Cloud.

2.3. A Central de Migração

A arquitetura dos componentes internos da CM terá um importante papel para auxiliar a
orquestração, o monitoramento e a tomada de decisão sobre todo o processo de migração.
Alguns desses componentes serão descritos a seguir.

1. Algoritmo para migração: Composto de procedimentos que analisam quando de-
vem acontecer as migrações parciais ou totais.
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2. Conjunto de dados ativos e inativos: Módulo responsável por ativar ou desativar
os dados.

3. Gerenciador de ERBs: Faz o controle e monitoramento dos usuários e aplicações
que estão diretamente e individualmente ligados em cada ERB.

4. Interface com o middleware de migração: Faz chamada aos procedimentos de
envio de dados e também recebe as chamadas de outras CMs.

A CM ainda dever ser melhor explorada, modelada e implementada. Novos
módulos serão propostos até o fim da pesquisa.

3. Considerações Finais
Por ser um estudo recente, poucos aspectos de Fog Computing foram colocados na prática
em infraestruturas reais. Muitos dos resultados encontrados até o momento são baseados
em definições, conceitos, algoritmos e simulações. Para contribuir com essas pesquisas,
nós propomos a junção de técnicas de migração ao vivo de máquinas virtuais em Cloud
com as discussões de Fog Computing.

Por estar no inı́cio, nossa pesquisa se encontra na fase revisão da literatura corre-
lata, formalização do tema e redação do texto para o Exame de Qualificação de Mestrado
(EQM) que deverá ser submetido para banca nos próximos meses.
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Abstract. The Open Capacitated Arc Routing Problem (OCARP) is an NP-Hard
problem of the arc routing class. Briefly, given an undirected graph the goal of
OCARP is to find a set of feasible routes of minimum cost that services the
demands of a subset of edges. This problem has many practical applications,
such as meter reading of energy, water or gas in the served households. In this
work it is proposed a Genetic Algorithms metaheuristic to solve the problem.

Resumo. O Problema de Roteamento em Arcos Capacitado e Aberto (Open Ca-
pacitated Arc Routing Problem, OCARP) é um problema NP-Difı́cil da classe
de roteamento em arcos. Brevemente, dado um grafo não-direcionado o ob-
jetivo do OCARP consiste em encontrar um conjunto de rotas capacitadas de
menor custo e que atendam às demandas de um subconjunto de arestas. Este
problema possui diversas aplicações práticas, como na leitura de medições de
energia, água ou gás nos domicı́lios atendidos. Neste trabalho é apresentada
uma metaheurı́stica de Algoritmos Genéticos para resolver o problema.

1. Introdução

O objetivo dos problemas de roteamento em arcos, de acordo com Eiselt, Gendreau e La-
porte [Eiselt et al. 1995] consiste em determinar a(s) rota(s) de menor custo para atender
um subconjunto de arestas do grafo, com uma ou mais restrições colaterais.

Existem muitas aplicações reais para os problemas de roteamento em arcos, tais
como varrição de ruas, coleta de resı́duos, entrega de correios, roteamento de ônibus
escolares, leitura de medidores de energia, água e gás. Estima-se que o custo envolvido
nesses serviços atinge bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos [Dror 2000].

1.1. Problema de Roteamento em Arcos Capacitado e Aberto

O problema do roteamento em arcos capacitado e aberto (Open Capacitated Arc Rou-
ting Problem, OCARP) é um problema recente na literatura apresentado em 2011 por
[Usberti et al. 2011].

Seja G(V,E) um grafo não-direcionado e conexo, com custos cij e demandas dij
não-negativos atribuı́dos para cada aresta (i, j) ∈ E. Todas as arestas que possuem de-
manda positiva são chamadas de arestas requeridas e precisam ser servidas integralmente
por um único veı́culo, denotamos o conjunto de arestas requeridas por ER. Qualquer
aresta pode ser visitada múltiplas vezes, onde um veı́culo pode (i) atender a aresta (i, j),
diminuindo sua capacidade residual pela demanda dij e aumentar o custo da solução pelo
custo cij ou (ii) simplesmente visitar a aresta, aumentando o custo da solução pelo custo
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cij da aresta. Cada veı́culo possui uma capacidade limitada D para atender às demandas
e todas as demandas precisam ser atendidas.

O OCARP, diferente do CARP, considera tanto rotas abertas quanto fechadas.
Uma rota aberta utiliza nós distintos de inı́cio (nó origem) e fim (nó final), enquanto que
em uma rota fechada os nós de origem e final são os mesmos. Uma solução do OCARP
é formada por uma famı́lia de rotas factı́veis que atendem às demandas de todas arestas
requeridas. O OCARP requer que o número de veı́culos M seja um parâmetro fixo, do
contrário uma solução ótima é trivial (cada veı́culo atende apenas uma aresta requerida).

A Figura 1 mostra um exemplo de instância OCARP. Os custos das arestas são
mostrados para todas as arestas e as arestas requeridas (em destaque) têm suas demandas
entre parênteses. Suponha, como exemplo, que haja apenas dois veı́culos disponı́veis
(M = 2), e que a capacidade de cada veı́culo seja de dez (D = 10). Então neste caso,
a única solução possı́vel é um veı́culo atender às arestas {{f, c}, {b, a}} e outro veı́culo
atender à aresta {c,d}, isso acontece devido à capacidade limitada dos veı́culos. Assim,
a solução ótima neste caso é o primeiro veı́culo iniciar em f e imediatamente atender à
aresta {f, c}, percorrer o caminho mı́nimo de c até a e então atender à aresta {b, a}. O
outro veı́culo apenas inicia em c e atende à aresta {c, d}.

Figura 1. Uma instância OCARP.

2. Heurı́stica de Algoritmos Genéticos

Algoritmos Genéticos correspondem a uma classe de algoritmos evolutivos que usam
técnicas inspiradas pela biologia evolutiva como hereditariedade, mutação, seleção natu-
ral e recombinação (crossover). Resumidamente, os Algoritmos Genéticos são normal-
mente baseados nas seguintes caracterı́sticas:

• Codificação da Solução: Representação de uma solução como uma cadeia de ge-
nes, onde se aplicarão as operações de crossover e mutação.
• Inicialização da População: Uma população de indivı́duos (soluções) é criada para

que o algoritmo comece a processar a primeira geração.
• Função de Fitness: Avalia uma solução de acordo com a sua “adaptação” ao meio.

Na prática, quanto melhor for a solução maior será sua função de fitness.
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• Seleção: Seleciona quais serão os indivı́duos que irão participar do processo de
construção da próxima geração. Normalmente os indivı́duos com maiores valores
de função fitness devem ter maior chance de sobreviver e reproduzir.
• Operador de crossover: Faz uma recombinação de genes de dois indivı́duos (pais),

para formar um novo indivı́duo.
• Operador de mutação: Esse operador tem como objetivo aumentar diversidade

genética, o que se reflete em uma maior exploração do espaço de soluções.

A motivação para a escolha da metaheurı́stica de Algoritmos Genéticos é por ser
uma metaheurı́stica que possui boa eficiência reportada na literatura para diversos proble-
mas, inclusive para o CARP [Lacomme et al. 2001].

A metaheurı́stica proposta ainda se encontra em desenvolvimento. Até agora fo-
ram implementadas as etapas de codificação da solução, inicialização da população e
função de fitness. Utilizando-se o que foi construı́do até agora da metaheurı́stica podemos
considerar que possuı́mos uma heurı́stica construtiva (uma heurı́stica que tenta construir
uma solução factı́vel sem se basear em soluções previamente conhecidas).

2.1. Pré-processamento
A primeira etapa da metaheurı́stica é uma rotina de pré-processamento da instância.
Sendo ER o conjunto de arestas requeridas, cria-se um novo conjunto AR de arcos reque-
ridos, onde cada aresta requerida (i, j) ∈ ER gera dois arcos requeridos (i, j), (j, i) ∈ AR.
Então é computada uma matriz D de dimensão |AR| × |AR|. Cada entrada D[a, b] desta
matriz é computada como sendo um caminho mı́nimo a partir do vértice fim do arco a até
o vértice inı́cio do arco b, deste modo a distância entre arcos requeridos pode ser acessada
em tempo O(1).

2.2. Codificação da Solução
A codificação para o OCARP é uma permutação dos arcos requeridos AR que são se-
parados em rotas factı́veis, mais especificamente como um vetor de vetores. Cada ve-
tor sozinho representa uma rota que será atendida por um único veı́culo, e cada posição
neste vetor é um arco requerido. Em cada vetor, um arco requerido seguido de outro
significa que há um caminho mı́nimo implı́cito do primeiro até o segundo. Os caminhos
mı́nimos entre arcos requeridos não são salvos na codificação, já que essa informação é
pré-computada na matriz D e portanto pode ser acessada em tempo O(1).

Como exemplo, tome a Figura 1 onde temos um grafo. Seja M = 2 e D = 10.
Seja a codificação de uma solução factı́vel a seguinte: v1 = {(f, c), (a, b)}, v2 = {(c, d)}
onde v1, v2, ..., vM são os vetores da codificação referentes a cada veı́culo. Então, esta
solução corresponde a uma onde o primeiro veı́culo inicia sua rota em f , atende (e visita)
o arco (f, c), depois segue visitando o caminho mı́nimo de c até a (de custo D[c, a]), ao
chegar em a atende (e visita) o arco (a, b) e então encerra sua rota. A rota do segundo
veı́culo inicia-se em c e atende o arco (c, d) e então se encerra.

Por fim, a representação da codificação desta solução será:
((f, c), (a, b), X, (c, d)), com ‘X’ sendo um gene de separação entre as rotas.

Note que a codificação trabalha com arcos e não arestas, porém para que uma
solução seja válida é preciso que, para cada aresta requerida, um de seus dois arcos re-
queridos seja atendido por algum veı́culo i ∈ [1,M ].
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2.3. Função de Fitness

A função de fitness tem como objetivo avaliar o quanto um indivı́duo está apto ao meio,
e portanto com maiores chances de sobreviver e reproduzir. Para o OCARP foi adotado
como função de fitness o inverso do custo da solução, deste modo quanto menor for o
custo da solução maior será a sua função de fitness.

O cálculo da função de fitness pode ser realizado em tempo O(|ER|) devido ao
pré-processamento da matriz D de distâncias entre os arcos requeridos.

2.4. Inicialização da População

A inicialização da população pode ser dividida em duas etapas. Na primeira etapa resolve-
se o problema do roteamento não-capacitado (uma única rota, Seção 2.4.1) e na segunda
etapa procura-se particionar a rota não-capacitada em rotas factı́veis, gerando assim uma
solução factı́vel para o OCARP. A segunda etapa é chamada de rotina de viabilização
(Seção 2.4.2).

Como é mostrado no Algoritmo 1, essas etapas são executadas consecutivamente
por um número de iterações que seja suficiente para preencher toda a população inicial.
Algumas iterações da rotina de inicialização podem não produzir solução factı́vel.

Entre as duas etapas são executados movimentos de busca local 2-opt aleatórios.
Esses movimentos tem o objetivo de causar aleatoriedade na inicialização da população.

Algoritmo 1: Inicialização da População (Heurı́stica Construtiva)
1 inı́cio
2 enquanto populaçãoNãoInicializada faça
3 s = GRASP não-capacitado();

4 para i=1 até b
√
|ER|c faça

5 s = movimento 2opt aleatório(s);

6 s = buscaLocal 2opt(s);
7 s = rotinaViabilização(s);
8 se s é factı́vel então
9 População = População ∪ s;

10 retorna

2.4.1. GRASP para roteamento não-capacitado

Na primeira etapa da inicialização da população constrói-se uma rota não-capacitada
que visita todas as arestas requeridas. Para isso, como mostra o Algoritmo 3, é
executado uma metaheurı́stica GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Proce-
dure) [Festa and Resende 2002], com a heurı́stica construtiva Nearest Neighbour e 2-opt
como busca local [Rosenkrantz et al. 1977]. Cada iteração do GRASP consiste de uma
heurı́stica construtiva seguida de uma busca local e as iterações do GRASP são indepen-
dentes entre si.
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Algoritmo 2: GRASP não capacitado()
1 inı́cio
2 para i=1 até

√
|ER| faça

3 α = alfaSorteado();
4 s = construçãoSolução(α);
5 s = aplicaBuscaLocal(s);
6 memorizaMelhorSoluçãoEncontrada();

7 retorna melhorSolução

2.4.2. Rotina de Viabilização

A segunda etapa da inicialização da população consiste na rotina de viabilização, cujo
objetivo é separar a rota não-capacitada em rotas capacitadas (factı́veis).

Existe um algoritmo na literatura proposto por [Ulusoy 1985] para particionar de
forma ótima a rota não-capacitada em rotas factı́veis. A rotina de viabilização do OCARP
utiliza o algoritmo de Ulusoy, que cria um grafo direcionado com os vértices represen-
tando as arestas requeridas na ordem em que são visitadas pela rota não-capacitada. Os ar-
cos são criados de acordo com cada possı́vel rota capacitada na ordem da não-capacitada.

Dada uma rota não-capacitada, podemos então achar o particionamento ótimo
em rotas através do algoritmo de Ulusoy, se tal particionamento existir. Para verificar
a existência de um particionamento (ótimo) no algoritmo de Ulusoy, basta verificar se
existe um caminho (mı́nimo) formado por até M arcos no grafo auxiliar; se tal caminho
não existir, não existe particionamento válido para essa dada rota não-capacitada.

Desse modo, a rotina de viabilização utiliza uma estratégia para contornar essa
dificuldade. Uma vez que não for possı́vel encontrar um particionamento factı́vel pelo
algoritmo de Ulusoy, a rotina fixa a rota capacitada de menor capacidade residual de todas
presentes na rota não-capacitada. Esta rota passa a fazer parte da solução. O restante dos
arcos requeridos são embaralhados e otimizados por 2-opt, então recursivamente chama-
se a rotina de viabilização para este subproblema formado pelos arcos restantes e M − 1
veı́culos.

3. Resultados

Os experimentos preliminares procuram quantificar a qualidade das soluções geradas
para inicialização da população, para isto é utilizado o Algoritmo 1 de Inicialização da
População com a condição de encerramento do laço como 200

√
|ER| iterações.

Para comparação, foram utilizados os resultados obtidos pela heurı́stica
construtiva reativa de path-scanning com regra elı́ptica (RPS ER) apresentada por
[Usberti et al. 2011]. Os limitantes inferiore também provém da mesma referência.

A Tabela 1 apresenta os dados do experimento para três conjuntos de instâncias
(ogdb, oval, oegl), sendo o conjunto oegl o maior conjunto e ogdb o menor
[Usberti et al. 2011]. Como o OCARP é um problema de minimização, as soluções
heurı́sticas são chamadas de LS (limitante superior) e com base em um LI (limitante
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inferior) conhecido de cada instância, é calculado o desvio de otimalidade (em porcenta-
gem) como 100 ∗ ((LS − LI)/LI), para cada instância. Por fim é apresentada na Tabela
1 a média dos desvios de otimalidade (∆LI) para cada grupo de instâncias.

Tabela 1. Média dos resultados das instâncias por grupo.

RPS ER Heurı́stica Construtiva GA

Grupo ∆LI ∆LImax Feas CPU ∆LI ∆LImax Feas CPU

ogdb 0.29 2.38 77.43 0.17 0.36 3.20 97.19 0.35
oval 4.22 18.49 83.65 2.13 3.47 13.70 98.38 5.05
oegl 42.76 115.77 49.07 17.03 34.23 61.83 88.92 42.91

Todas 14.52 115.77 71.63 5.98 11.70 61.83 95.23 14.93

∆LI: média do desvio de otimalidade (%).
∆LImax: desvio de otimalidade máximo (%).
CPU: média de tempo de execução (s) até encontrar LS (limitante superior).
Feas: média de obtenção de soluções factı́veis (%).

4. Conclusão
O presente trabalho tem por objetivo introduzir o Problema de Roteamento em Arcos
Capacitado e Aberto (OCARP) e propor uma heurı́stica para resolver o problema.

A heurı́stica proposta apresentou resultados competitivos com as abordagens pre-
sentes na literatura. Com este experimento inicial conseguimos verificar que é possı́vel
aplicar métodos heurı́sticos da literatura para o OCARP, com as devidas adaptações.
Como trabalho futuro espera-se a conclusão da metaheurı́stica e a realização de expe-
rimentos com outras instâncias.
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Abstract. This paper presents a generalization of the Traveling Salesman Pro-
blem (TSP), called Dominant Cycle Problem (DCP). This generalization is the
composition of two NP-hard problems: the TSP and the Dominant Set Problem
in Graphs. Briefly, the goal of the DCP is to find a minimum cost cycle, from
a source node. The cycle is trafficked by a traveler who need to visit a set of
customers (we were dominant). The motivation of the DCP is in its practical
application to power distribution companies, gas or water; in particular, in the
process of defining routes for reading the consumption of such services. In this
article, we present solution methodologies for the DCP.

Resumo. Este artigo apresenta uma generalização do Problema do Cai-
xeiro Viajante (TSP), denominado Problema do Ciclo Dominante (DCP). Essa
generalização consiste na composição de dois problemas NP-difı́ceis: o TSP e o
Problema do Conjunto Dominante em Grafos. Brevemente, o objetivo do DCP
consiste em encontrar um ciclo de custo mı́nimo, partindo de um nó origem. O
ciclo é trafegado por um viajante que necessita visitar um conjunto de clientes
(nós dominantes). A motivação do DCP consiste em sua aplicação prática para
empresas de distribuição de energia, gás ou água; em particular, no processo de
definição das rotas para a leitura dos consumos desses serviços. Neste artigo,
são apresentadas metodologias de solução para o DCP.

1. Introdução

Neste trabalho, é investigado o Problema do Ciclo Dominante, do inglês Dominant
Cycle Problem (DCP), um problema inédito na literatura que generaliza o O Problema do
Caixeiro Viajante, do inglês Traveling Salesman Problem (TSP) e o Problema do Con-
junto Dominante em Grafos, do inglês Dominating Set Problem (DSP).

O TSP é definido do seguinte modo: dado um grafo completo e não-direcionado
G(V,E), onde V representa o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas. Cada aresta
(i, j) ∈ E possui um custo não-negativo cij > 0 [Papadimitriou and Steiglitz 1998].
Para este trabalho, serão assumidos custos simétricos nas arestas, cij = cji . Seja
a definição de ciclo hamiltoniano em G um ciclo que contém todos os vértices de G
[Bondy and Murty 1976]. Então como solução o TSP busca encontrar, partindo de um
vértice de origem, um ciclo hamiltoniano de custo mı́nimo que visita todos os vértices do
grafo.

No DSP, é dado um grafo não-direcionado G = (V,E) onde V é o conjunto
vértices e E é o conjunto das arestas. Um subconjunto de vértices D ⊆ V é um conjunto
dominante deG se para cada vértice v ∈ V \D existe um vértice u ∈ D tal que (u, v) ∈ E
[Chen et al. 2012]. Uma extensão do DSP, denominado k-DSP, generaliza a definição de
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conjunto dominante a partir do conceito de vizinhança entre nós. No DSP um nó i é
vizinho de um nó j se e somente se i é adjacente a j. Já no k-DSP, um nó i é vizinho de
um nó j se e somente se d(i, j) 6 k, onde d(i, j) é a distância (ou custo) de um caminho
mı́nimo entre os nós i e j, enquanto k é denominado como o raio de vizinhança.

Uma motivação para o estudo do DCP consiste em sua aplicação para um pro-
blema real de roteamento de leituristas. Empresas que atuam como fornecedores de ener-
gia elétrica, água e gás, possuem colaboradores responsáveis por registrar o consumo dos
clientes dispersos geograficamente nas ruas e avenidas dos bairros de um centro urbano.
[Brasek 2004] e [Jamil 2008] mostram que na última década, o avanço tecnológico intro-
duziu os aparelhos de leitura remota, o que permite que um leiturista possa realizar um
registro de consumo dentro de um raio de alcance máximo do aparelho. Nesse sentido, as
rotas dos leituristas não precisam necessariamente visitar todos os clientes, contanto que
todos os clientes estejam dentro do raio de alcance da rota.

A descrição do DCP é fornecida a seguir: dado um grafo completo e não-
direcionado G(V,E), onde V representa o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas.
Cada aresta (i, j) ∈ E possui um custo não-negativo cij > 0. Para este trabalho, serão
assumidos custos simétricos nas arestas, cij = cji. No conjunto de vértices V , o vértice
0 corresponde um nó especial, denominado raiz. Um subconjunto de vértices D ⊆ V é
um k-conjunto dominante de G se para cada vértice v ∈ V \D existe um vértice u ∈ D
tal que d(v, u) 6 k, onde d(v, u) é a distância (ou custo) de um caminho mı́nimo entre
os nós v e u, enquanto k é o raio de vizinhança. Como solução, o DCP busca encontrar,
partindo do vértice raiz um ciclo de custo mı́nimo que visita todos os vértices de D.

2. Formulações de PLI
2.1. Formulação PLI para o TSP

Uma formulação de PLI para o TSP é apresentada abaixo
[Goldbarg and Luna 2005], onde a variável binária xij representa se um aresta (i, j) ∈ E
pertente (1) ou não (0) ao ciclo de custo mı́nimo. S é um subconjunto de vértices de G e
δ(v) corresponde ao conjunto de nós adjacentes ao vértice v.

MIN
∑

(i,j)∈E
cijxij (1)

s.a.
∑

i∈δ(j)
xij = 1, ∀j ∈ V (2)

∑

j∈δ(i)
xij = 1, ∀i ∈ V (3)

∑

i,j∈S
xij ≤ |S| − 1, ∀S ⊂ V (4)

xij ∈ {0, 1}, ∀i, j ∈ V (5)

A função objetivo (1) busca por um ciclo de custo mı́nimo, onde o custo de uma
solução é dado pela somatória dos custos associados das arestas que pertencem ao ciclo.
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A restrição (2) determina os fluxos de chegada dos vértices. A restrição (3) determina
os fluxos de saı́da dos vértices. O conjunto de restrições (2) e (3) garantem que qual-
quer vértice poderá ser visitado pelo ciclo uma única vez. A restrição (4) garante a não
ocorrência de ciclos desconexos entre os nós, ou seja, evita os circuitos pré-hamiltonianos.

2.2. Formulação PLI para o k-DSP

A seguir é apresentada uma formulação PLI para k-DSP [Chen et al. 2012], onde
a variável binária yi revela quando um nó pertence (1) ou não (0) ao conjunto domi-
nante. O conjunto de nós Nk(i) corresponde à vizinhança do nó i, considerando o raio de
vizinhança k.

MIN
∑

i∈V
yi (6)

s.a.
∑

j∈Nk(i)

yj > 1 ∀i ∈ V (7)

yi ∈ {0, 1} ∀i ∈ V (8)

A função objetivo (6) visa um conjunto dominante de cardinalidade mı́nima. A
restrição (7) garante que todo vértice deve ser vizinho de pelo menos um elemento do
conjunto dominante.

3. Metodologias de Solução Para o DCP

3.1. Metodologia de Duas Fases

A primeira metodologia de solução proposta para o DCP consiste em um método
de duas fases: a primeira fase resolve k-DSP através do modelo de PLI apresentado para o
problema na seção anterior, resultando em um subconjunto de nós que dominam o grafo.
A segunda fase busca traçar um ciclo sobre os nós pertencentes ao conjunto dominante
obtido na primeira fase, sendo assim, esses nós pertencentes ao conjunto dominante são
utilizados do modelo de PLI apresentado na seção anterior para o TSP.

3.2. Metodologia GRASP

O GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) é a metaheurı́stica
adotada para a solução do DCP neste trabalho. [Resende 2001] apresenta o GRASP em
composição de dois estágios por iteração: o primeiro é responsável pela construção de
uma solução inicial a partir de uma heurı́stica construtiva aleatória gulosa. O segundo
estágio realiza uma busca local no intuito de explorar a vizinhança da solução inicial até
atingir um mı́nimo local do espaço de soluções. Após um certo número de iterações, a
melhor solução encontrada é retornada como solução final da metaheurı́stica.

A heurı́stica construtiva é dividida em duas etapas: na primeira etapa, é definido
um k-conjunto dominante de vérticesD ⊆ V , garantindo que para cada vértice v ∈ V \D
existe um vértice u ∈ D tal que d(v, u) 6 k, onde d(v, u) é a distância do caminho
mı́nimo entre v e u e k é o raio de vizinhança; na segunda etapa é definido uma rota
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que se inicia no vértice raiz (0), utilizando o algoritmo do vizinho mais próximo sobre o
k-conjunto dominante definido na etapa anterior.

O estágio de busca local é composto por dois operadores de busca. O primeiro
operador de busca (vizinhança) escolhido é o 2-OPT [Croes 1958]. O segundo operador
de busca é denominado swap(1, 1). Esse operador efetua movimentos sobre o ciclo do-
minante da seguinte maneira: para cada vértice u ∈ D, onde D ⊆ V é o conjunto de
vértices dominantes que formam o ciclo, é avaliado uma possı́vel troca desse vértice u
com outro vértice qualquer v ∈ V \ D se e somente se o vértice v dominar todos os
vértices dominados exclusivamente por u. Se o custo da função objetivo for minimizado,
a troca é efetivada e o vértice v será inserido em D, enquanto o vértice u será excluı́do de
D. Todas as trocas são possı́veis, exceto quando o vértice u = 0, impedindo que o nó raiz
seja retirado do conjunto D.

O método de busca utilizado para as os dois operadores foi o first-improving, onde
basicamente, a solução corrente desloca-se para o seu primeiro vizinho cujo o custo da
função objetivo é menor do que o custo da função objetivo da solução corrente. Vale
ressaltar que o operador 2-OPT é executado antes e pós o operador swap(1, 1).

3.3. Metodologia Hı́brida

A metodologia hı́brida também é composta por duas fases: a primeira fase resolve
o DCP através da metaheurı́stica GRASP apresentada na subseção anterior, resultando
em um ciclo cujo seus nós dominam o grafo. A segunda fase busca traçar um novo
ciclo sobre os mesmos nós pertencentes ao ciclo dominante alcançado pela metaheurı́stica
na primeira fase. Essa segunda fase é executada através do modelo de PLI para o TSP
apresentado na seção anterior, construindo um novo ciclo.

4. Experimentos Computacionais
Os resultados consistem em experimentos computacionais sobre as metodologias

de duas fases, metaheurı́stica GRASP e hı́brida, todas apresentadas na Seção 3.

A Tabela 1 apresenta os resultados dos experimentos computacionais,
organizando-os por cada tipo de instâncias, definido pelo par (n, k), tal que n é o número
de nós e k é o raio de vizinhança. Com relação à metodologia de duas fases, são apresen-
tados os tamanhos dos conjuntos dominantes (|Dm1|), tempo de execução (tempom1f1)
do modelo k-DSP; os limitantes primal (lpm1) e dual (ldm1), o gap de otimalidade
(gap(%)m1) correspondente e o tempo de execução (tempom1f2) são obtidos pela
solução do modelo TSP. Para a metodologia que implementa a metaheurı́stica GRASP,
são apresentados os tamanhos dos conjuntos dominantes (|Dm2|) obtidos, o limitante
primal (lpm2) alcançado e o tempo de execução (tempom2) decorrido. Na metodologia
hı́brida, encontram-se os limitantes primal (lpm3) e dual (ldm3), o gap de otimalidade
(gap(%)m3) correspondente e o tempo de execução (tempom3) obtidos pela solução do
modelo TSP, já que o conjunto dominate dessa metodologia é o mesmo conjunto do-
minante extraı́do da solução da metaheurı́stica GRASP. Todos os tempos de execuções
apresentados na Tabela 1 registram o tempo decorrido de uma determinada metodologia
quando a melhor solução é encontrada.
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5. Conclusões
Os resultados da Tabela 1 demonstram que o solver atingiu soluções ótimas em

21 dos 24 tipos de (n, k) na metodologia de duas fases e na metodologia hı́brida. Mesmo
nesses casos não é possı́vel afirmar que as soluções obtidas são ótimas para o DCP, pois
uma vez que o problema é decomposto em duas fases, perde-se qualquer garantia de
otimalidade. Em geral, foi possı́vel observar que as soluções dos modelos tornam-se mais
difı́ceis para as instâncias cujo raio de vizinhança é baixo (próximo de 0.02).

A metodologia por metaheurı́stica apresentou boas soluções, sendo 11 dos 24 tipos
de (n, k) melhores quando comparados com a metodologia de duas fases. Em geral,
foi possı́vel observar que as soluções da metaheurı́stica tornam-se mais difı́ceis para as
instâncias onde o raio de vizinhança é baixo (próximo de 0.04). São nessas instâncias que
a metodologia hı́brida apresenta soluções melhores, quando comparadas com as outras
duas metodologias.

Os resultados obtidos pelos experimentos computacionais demonstraram o im-
pacto da metodologia empregada na qualidade das soluções obtidas. Nos resultados ob-
tidos pela metodologia de duas fases, o modelo k-DSP encontrou soluções ótimas para
todas as instâncias. Com relação a metodologia hı́brida é possı́vel afirmar que suas rotas
possuem menor custo quando comparadas às rotas da metodologia de duas fases. Isso
pode ser explicado pelo fato de que a metodologia de duas fases utiliza em sua solução
um conjunto dominante de cardinalidade mı́nima, o que não é necessariamente uma boa
solução para construir uma rota de custo mı́nimo. Por sua vez, o método hı́brido utiliza
a metaheurı́stica GRASP para explorar conjuntos dominantes que se adequam melhor ao
DCP. Isso é possı́vel a partir do mecanismo aleatório guloso inerente à metaheurı́stica
GRASP.
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Abstract. The constant evolution of mobile devices turned ordinary phones into
powerful and portable computers, leading users to perform payments and store
sensitive information on them. This scenario has contributed to the rapid rise of new
malware samples targeting mobile platforms, specially Android. Hence, there is an
urge for techniques to analyze and identify malicious applications. In this article, we
present a system to dynamically identify whether an Android application is malicious
or not, based on machine learning and features extracted from Android API calls
and system call traces. We evaluated our system with 7,520 apps, 3,780 for training
and 3,740 for testing, and obtained a detection rate of 96.66%.

Resumo. A constante evolução dos dispositivos móveis tornou simples telefones
em poderosos computadores portáteis, levando seus usuários a efetuar pagamentos
e armazenar informações sensı́veis neles. Este cenário contribuiu para o rápido
surgimento de novos exemplares de aplicativos maliciosos focados em dispositivos
móveis, especialmente Android. Assim, são necessárias técnicas para analisar
e identificar aplicações maliciosas. Neste artigo, é apresentado um sistema que
identifica, utilizando análise dinâmica, se uma aplicação de Android é maliciosa ou
não, usando aprendizado de máquina e atributos extraı́dos de chamadas de API de
Android e chamadas de sistema. O sistema foi avaliado com 7,520 aplicativos, 3,780
para treinamento e 3,740 para teste, e foi obtida uma taxa de detecção de 96.66%.

1. Introduction

Mobile devices are increasingly becoming prevalent and being used to store several types of sen-
sitive data, such as banking credentials and corporate information. This scenario makes attacks
against users of such devices more lucrative to attackers. Therefore, more malicious applications
that affect mobile devices are constantly being created and spread. Since Android is the most
widespread operating system for mobile devices, it became the main target of malware. In order
to identify if an app is malicious or not, is needs to be analyzed. The results of this analysis can be
used to vet apps from app stores, as input to defense mechanisms, or for incident response efforts.

Several approaches based on static and dynamic analysis have been proposed
to detect malicious Android applications [Sanz et al. 2012, Su et al. 2012, Wu et al. 2012,
Arp et al. 2014], but all of them present shortcomings regarding their detection scope or ability.
Firstly, approaches that rely on static analysis of the application’s code have a hard time dealing
with highly obfuscated samples [Moser et al. 2007] and only analyze code packed with the ap-
plication file, missing code that can be downloaded and executed at runtime. Secondly, although
Android malware samples do not make use of obfuscation techniques as heavy as those affecting
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Windows desktops, the natural evolution of Android malware will inevitably lead to the improve-
ment of obfuscation techniques currently used, turning static analysis into a difficult proposi-
tion [Spreitzenbarth 2012]. Moreover, dynamic analysis approaches usually suffer from not be-
ing able to observe the malicious behavior of some samples due to their ever growing awareness
of the analysis environment, to the lack of appropriate stimulation under the analysis environment
or else to the inability of the malware sample under analysis to obtain some required external data.

In general, detection techniques for Android malware use statically extracted data
from the manifest file or from Android API function calls, as well as dynamically obtained
information from network traffic and system call tracing. However, most articles available in the
literature whose focus lies on malware identification either use small datasets or require manual
steps at some stage of the process. In this paper, we present a system that identifies malicious
Android applications based on a machine learning classifier, using dynamically obtained features.
These features are extracted from Android API function calls and system call traces. We trained
our classifier with 3,780 samples and tested it with 3,740 samples (with both datasets including
malicious and benign applications), which was then able to correctly classify 96.66% of those
samples. The results obtained were compared to the ones from other Android malware detection
approaches and demonstrate the relevance of our system. Using a larger dataset, we obtained
results similar to the state-of-the-art, including static and dynamic approaches. Furthermore, we
show that features extracted from API function calls, which, as far as we know, were not used
by other automatic and dynamic approaches, are very good for the identification of malware.

2. Background and Related Work

2.1. Android Malware Analysis

Sanz et al. introduce PUMA, an Android malware detection method based on machine learning
that uses information obtained from application’s permissions [Sanz et al. 2012]. To evaluate
their method, they collected 1,811 supposedly benign applications of several categories from
Android Market and 249 unique malicious samples from the VirusTotal database. The features
used to represent each sample are based on the set of permissions and the device’s features
required by the application. Using this information, the authors evaluated eight algorithms
available in the WEKA framework and concluded that RandomForest provided the best results.

Wu et al. propose DroidMat, a detection system based on clustering techniques applied
to statically extracted features from the application’s manifest file (permission, component
and intent information) and permission-related Android API call traces from the application’s
bytecode [Wu et al. 2012]. The process for evaluating the system applied four combinations
of clustering and classification algorithms to analyze a dataset of 1,500 benign applications
(downloaded from GooglePlay) and 238 malicious ones, and resulted in 97.87% accuracy.

Another system that performs Android malware detection using features obtained stat-
ically is DREBIN [Arp et al. 2014]. This system uses machine learning and features extracted
from the manifest and the dex code of applications. The authors performed experiments with
123,453 benign samples and 5,560 malicious samples and the system obtained 93% of accuracy.

Su et al. present a smartphone dual defense protection framework to perform detection
of malicious applications, using machine learning, as they are submitted for release on Android
markets [Su et al. 2012]. Their approach consists of dynamically analyzing a new application
to collect two sets of features: one related to system call tracing and the other related to network
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traffic statistics. A system call monitoring process makes use of the Linux’s strace tool and
restricts itself to 15 (of almost 300) of them that are related to process, memory and I/O activities.
The tcpdump tool is used to capture network traffic, from which TCP/IP flows are extracted.
The training of the system calls classifier involved 200 benign and 180 malicious applications,
whereas the training of the network classifier involved 60 benign and 49 malicious applications.
Both classifiers are based on WEKA’s implementation of J.48 and RandomForest algorithms.
The authors selected 70 benign and 50 malicious applications to evaluate their classifiers and
obtained an accuracy rate of 94.2% and 99.2% for J.48 and RandomForest, respectively.

3. System Overview

To identify malicious applications, the developed system obtains information about the
application’s behavior using dynamic analysis. The obtained information is comprised by
Android API function calls and system calls, and is fed to a processor, which extracts features
from this information. These features are composed by the frequency of use of API functions
and system calls, and are used by a classifier to categorize the application as malicious or benign.

3.1. Data Extraction

To obtain its behavior, the application is first instrumented by APIMonitor1, a tool that modifies
the application so that calls to certain functions are registered, along with the parameters passed
and the return value. The instrumented version of the application is executed for five minutes
in the standard Android emulator.

The analysis of Android API function calls is important because it allows the extraction
of high-level information about the behavior of applications. However, some applications
use native code instead of Android API functions. Thus, through the strace tool, we also
monitor the system calls executed by the application.

The advantages of our monitoring process are not needing to modify the Android
code and also being independent of the virtualization platform. Analysis systems that use
a modified version of Android, need to be constantly updated to the newest version of the
Android system, a task that is very time-consuming, so that they are able to analyze samples
that target that particular version of the operating system. Moreover, systems that use virtual
machine introspection, are dependent on the virtualization platform (e.g., Qemu) and cannot
be used on a different virtualization platform or on a bare-metal one.

On the negative side, the disadvantages of our monitoring system are the use of a
monitoring tool inside the analysis environment and the modification of the analyzed sample.
These actions make the system more detectable by malware, which can stop the execution
or execute benign actions when it becomes aware of the analysis. The previously mentioned
systems that use virtual machine introspection or a modified version of Android do not suffer
from that. Although in these cases the monitoring tool cannot be detected, the malware sample
can still detect the virtual or emulated environment, if it is not a bare-metal platform.

The attributes used to classify the applications as malicious or benign are the amount
of calls to each one of the 74 monitored Android API functions and the amount of calls to
each one of 90 system calls.

1https://code.google.com/p/droidbox/wiki/APIMonitor.
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4. Evaluation

4.1. Datasets

The malicious application dataset is composed by samples from the “Malgenome
Project” [Zhou and Jiang 2012] and from a torrent file acquired from VirusShare
(http://tracker.virusshare.com:6969/), totaling 4,552 samples. To compose
the benign dataset we developed a crawler to collect applications from the AndroidPIT market
(http://www.androidpit.com/). Through it, we gathered 3,831 applications to com-
pose the benign dataset. These applications were submitted to VirusTotal, a system that uses
more than 40 antivirus systems to scan the submitted file, and the ones that were detected by at
least one antivirus were removed. Hence, the benign dataset contains 2,968 applications. In order
to compose the training and testing datasets, we randomly split the malicious and benign datasets.
Table 1 shows the amount of malicious and benign samples in the training and testing datasets.

Table 1. Amount of samples in the training and testing datasets
Training Testing Total

Malicious 2,295 2,257 4,552
Benign 1,485 1,483 2,968
Total 3,780 3,740 7,520

4.2. Detection evaluation

We used RandomForest with 100 trees to evaluate our detection system. We trained the classifier
using the training dataset and used it to classify the testing dataset. Table 2 presents the confusion
matrix with the results of this test. From the 2,257 malicious applications used for testing, 2,168
were correctly classified and 89 were false-negatives, i.e., malicious applications classified as
benign. From the 1,483 benign applications, 1,447 were classified as such, whereas 36 were
considered malicious, comprising the false-positives. The values of false-positive (FP), false-
negative (FN), true-positive (TP), true-negative (TN), accuracy (A), recall (R), precision (P),
harmonic mean (F-measure) and the amount of correctly classified samples are shown in Table 3.

Table 2. Confusion matrix with the results using RandomForest (100)
Correct class

Malicious Benign Total

Results Malicious 2,168 36 2,204
Benign 89 1,447 1,536

Total 2,257 1,483 3,740

Table 3. Values of false-positive, false-negative, true-positive, true-negative, accu-
racy, recall, precision, harmonic mean and correctly classified samples obtained

FP FN TP TN A
2.43% 3.94% 96.06% 97.57% 96.82%

R P F-measure CC
96.06% 97.53% 96.79% 96.66%
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4.3. Discussion

Table 4 presents the comparison of the results obtained by our system with the results
presented in [Sanz et al. 2012], [Su et al. 2012], [Arp et al. 2014] and [Wu et al. 2012].
PUMA [Sanz et al. 2012], DREBIN [Arp et al. 2014] and DroidMat [Wu et al. 2012] systems
statically extract features, whereas our system and the one presented in [Su et al. 2012] do it
dynamically. Though the results obtained by DroidMat are a little better than ours, systems that
rely on static analysis to obtain information from the code may fail when dealing with highly
obfuscated samples and samples that download and execute code at runtime, as mentioned
before. Moreover, our evaluation used a significantly larger number of malicious samples than
PUMA and DroidMat.

The features used by our system and the one presented by Su et al. [Su et al. 2012]
have some elements in common. Their system uses the frequency of use of 15 system calls and
9 features from network traffic, whereas our system uses the frequency of use of 90 system calls
and also the frequency of use of 74 Android API functions. We argue that the API calls provide
important information for the classification. To corroborate that assertion, we performed another
experiment, using the same datasets presented before, for training and testing, but this time
we used three additional sets of features: the frequency of the 15 syscalls used by Su et al.;
the frequency of the 15 syscalls used by Su et al. plus the frequency of API calls; the frequency
of API calls. The results of this test along with the detection rate obtained by the previous test
(the evaluation of our system) are presented in Table 5 and show that using the features related
to API calls greatly improved the detection rate.

Besides the classification using 15 system calls, the system presented by Su et al. has
also a classifier that uses features extracted from network traffic. This classifier is used to
detect malicious samples that were not identified by the first classifier and that match a certain
heuristic. From the 191 malicious samples incorrectly labeled by the classifier that used 15
system calls, 150 matched the heuristic used in their work. Considering the best scenario, in
which these 150 samples are correctly identified using their classifier that uses network features,
the accuracy would be 93.02%, which is still considerably lower than the value of 96.82%
obtained by our system. This is another evidence of the benefits obtained using the features
related to Android API function calls. A possible reason for the accuracy obtained by Su et
al. being greater in the evaluation test presented in their work is the use of too few samples.

Table 4. Comparison of the results obtained by our system with the results presented
in related work, showing the number of malicious and benign samples used in the
evaluation test, the accuracy obtained and whether the system extracts features
statically or dynamically

System Samples
(Mal./Ben.) Accuracy Type

DroidMat [Wu et al. 2012] 238 / 1,500 97.87% static
PUMA [Sanz et al. 2012] 249 / 1,811 86.41% static
DREBIN [Arp et al. 2014] 5,560 / 123,453 93% static
Su et al. [Su et al. 2012] 50 / 70 99,20% dynamic

Our system 2,257 / 1,483 96,82% dynamic
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Table 5. Comparison of the features used by our system with the features used by
Su et al. [Su et al. 2012]

Feature set FP FN Accuracy
Freq. of API function calls + Freq. of system calls 36 89 96.82%

Freq. of API function calls + Freq. of 15 system calls 39 93 96.62%
Freq. of 15 system calls 180 191 89.70%

Freq. of API function calls 73 190 93.33%

5. Limitations
The main limitations of the developed system are related to shortcomings inherent to dynamic
analysis approaches. The analysis system may fail to observe the malicious behavior of samples
in some situations, due to problems when gathering resources, to the lack of the necessary
stimulation or to the detection of the analysis environment.

6. Conclusions and Future Work
In this paper we presented a system that uses machine learning to classify Android applications
as malicious or benign using information about the use of Android API functions and system
calls. To gather the information needed by the detection system, we implemented a dynamic
analysis system. To evaluate the capabilities of the detection system, we trained it with 3,780
applications and tested it using 3,740 samples, obtaining an accuracy of 96.82%. This result
was compared to other detection systems, which demonstrated the relevance of our approach.
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Resumo. Em tempos de computação na nuvem, há interesse em se utilizar criptossis-
temas que não apenas garantam a segurança dos dados no transporte e armazena-
mento, mas também no processamento. Neste trabalho, apresenta-se uma implemen-
tação do criptossistema YASHE, a cuYASHE. Nela, emprega-se a plataforma CUDA,
o Teorema Chinês do Resto e a Transformada de Fourier para obter ganhos de desem-
penho. Dessa forma, foram obtidos ganhos de 20% de velocidade na adição e 58%
na multiplicação homomórfica.

1. Introdução
O recente barateamento do poder computacional pelo paradigma de computação em

nuvem tornou popular o uso desse tipo de serviço e o espalhou por toda a indústria. A possibi-
lidade de terceirizar a instalação, manutenção e a escalabilidade de servidores, somada a preços
competitivos, faz com que esses serviços se tornem bastante atraentes [Buyya 2009].

Atualmente, diversos esquemas criptográficos são usados como padrão no armazena-
mento e troca de dados. Contudo, no caso da computação em nuvem existe a possibilidade de
se lidar com um atacante classificado como honesto mas curioso. Dessa forma, é desejável que
o processamento dos dados seja feito com estes em estado cifrado, garantindo uma trajetória
completamente sigilosa para os dados: transporte, processamento e armazenamento.

A criptografia homomórfica se mostra ideal para ser usada nesse cenário. Nesta classe
de criptossistemas, existe o suporte a operações que podem ser aplicadas sobre dados ainda em
estado cifrado, sem conhecimento das chaves criptográficas. O resultado é nativamente cifrado
com a chave original, sem revelá-la em nenhum momento.

O objetivo deste trabalho consistiu em obter ganho de desempenho no estado da arte
do criptossistema YASHE [Bos et al. 2013]. Para isso, aplicou-se técnicas de computação pa-
ralela em GPGPUs 1 através da arquitetura CUDA junto do Teorema Chinês do Resto e da
Transformada de Fourier.

O documento é organizado como se segue. Na Seção 2 as bases teóricas para o tra-
balho são apresentadas. Nas Seções 3 e 4 apresenta-se, respectivamente, a implementação
CUYASHE e uma análise do ganho de desempenho sobre o estado da arte. Por fim, a Seção 5
apresenta as conclusões.

2. Base teórica
2.1. Criptografia Homomórfica

Um esquema criptográfico homomórfico pode ser definido como na Definição 1.
1Acrônimo de General Purpose Graphics Processing Unit.
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Definição 1. Seja E uma função de cifração e D a função de decifração correspondente.
Sejam m1 e m2 dados abertos. A dupla (E,D) forma uma cifra dita homomórfica com
respeito a um operador � se a seguinte propriedade for satisfeita:

D (E (m1) �∗ E (m2)) = D (E (m1 �m2))⇒ D (E (m1) � E (m2)) = m1 �m2.

A operação � é equivalente a uma operação �∗ no espaço de criptogramas.

Para esquemas criptográficos que possuam a propriedade apresentada temos que um
atacante pode manipular dados cifrados aplicando o operador � sem aprender nada sobre eles.

2.1.1. Criptossistemas completamente homomórficos em nível

Em [Brakerski et al. 2012], define-se esquemas dessa classe como aqueles capazes de
avaliar circuitos de tamanho arbitrário sem a necessidade de uma técnica de boostrap, usada
para redução de ruído dos criptogramas, mas apenas variando os parâmetros de cifração. Ainda,
o mesmo trabalho demonstra como construir um criptossistema completamente homomórfico,
que satisfaz a Definição 1 para ambas as operações de adição e multiplicação, a partir de um
completamente homomórficos em nível 2. Este trabalho usou o criptossistema YASHE, definido
na Seção 2.2.

2.2. YASHE - Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption
O criptossistema YASHE é um criptossistema completamente homomórfico em nível

baseado em uma variante do NTRU [Bos et al. 2013]. Ele opera sobre elementos de um anel
gerado por um polinômio ciclotômico. O esquema é descrito na Definição 2.

Definição 2. - YASHE
Seja χerr a distribuição gaussiana discreta e χerr a distribuição estreita, que gera valores

aleatoriamente dentre {−1, 0, 1}.
Escolha de parâmetros: Dado um parâmetro λ de segurança,

1. Escolha um inteiro q que define o corpo finito usado no espaço dos coeficientes dos
criptogramas.

2. Escolha um inteiro t que define o corpo finito usado no espaço dos coeficientes dos
textos claros. Garanta que 1 < t < q.

3. Escolha um inteiro w > 1, que define o tamanho da palavra nas operações de
troca de chave.

4. Defina o anel Rq = Zq [X] /φd (X), onde φd (X) é o d-ésimo polinômio
ciclotômico.

Geração de chaves:

1. Amostre dois polinômios f
′

e g da distribuição χkey e defina f =
[
tf

′
+ 1
]
q
.

2Do inglês, Leveled fully homomorphic encryption.
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2. Se f não for inversível em Rq, escolha um novo f
′
.

3. Defina h = [tgf−1]q.
4. Defina γ = [PowersOfw,q (f) + e+ h.s]q ∈ R

logw q
q .

5. Retorne (pk, sk, evk) = (h, f, γ).

Cifração: Dadas a chave (pk) e uma mensagem m ∈ Rt,

1. Amostre dois polinômios s e e da distribuição χerr.
2. Retorne o criptograma c =

[
q
t
. [m]t + e+ h.s

]
∈ Rq.

Decifração: Dadas a chave (sk) e um criptograma c ∈ Rq,

Retorne m =
[⌊

t
q
. [fc]q

⌉]
∈ Rt.

Adição: Sejam os criptogramas c1 e c2,

Retorne cadd = [c1 + c2]q.

KeySwitch: Seja o criptograma cmult e a chave evk,

Retorne [〈WordDecompw,q (cmul) , evk〉]q.
Multiplicação: Sejam os criptogramas c1 e c2 e a chave evk,

1. Defina c
′
mult =

[⌊
t
q
.c1.c2

⌉]
q
.

2. Retorne cmult = KeySwitch(c
′
mult, evk).

PowersOfw,q :

Retorne
(

[a.wi]q

)logw q−1

i=0
∈ Rlogw q.

WordDecompw,q : Seja o polinômio a.

Retorne ([ai]w)logw q−1
i=0 ∈ Rlogw q.

2.3. Teorema Chinês do Resto

Como ferramenta para simplificar a manipulação de polinômios com coeficientes bas-
tante grandes, utilizou-se o Teorema Chinês do Resto, ou CRT 3. Dessa forma, pode-se repre-
sentar grandes coeficientes inteiros usando resíduos arbitrariamente pequenos e que podem ser
manipulados utilizando uma aritmética mais simples.

Definição 3. - Transformação CRT
Seja x um polinômio em Rq e {p0, p1, . . . , pl−1} um conjunto de l primos.

Definimos: CRT : x→ {x mod p0, x mod p1, . . . , x mod pl−1}.

3Do inglês, Chinese Remainder Theorem.
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Definição 4. - Transformação Inversa da CRT , ou ICRT
Seja x um conjunto de l polinômios residuais oriundos do CRT , {p0, p1, . . . , pl−1} o res-

pectivo conjunto de primos e M = Πl−1
i=0pi.

Definimos: ICRT (x) =
∑l−1

i=0

(
M
pi

)
.

((
M
pi

)−1

.xi mod pi

)
mod M .

Como garantia para a corretude da ICRT , é necessário que o produto dos primos seja
maior do que o maior possível coeficiente de um polinômio residual, inclusive após uma ope-
ração de adição ou multiplicação. Ou seja, que M = Πl−1

i=0pi > n.q2, onde q é o gerador do
conjunto finito.

2.4. Transformada Rápida de Fourier

Neste trabalho utilizou-se o algoritmo da Transformada Rápida de Fourier, ou FFT 4,
conforme[Jia 2014]. Ela faz uso da Transformada Discreta de Fourier 5 para reduzir a com-
plexidade computacional de Θ (N2), de um algoritmo trivial de multiplicação polinomial, para
Θ (N logN), com N representando o grau dos polinômios operandos.

3. Implementação - cuYASHE

A implementação proposta, batizada de cuYASHE, foi produzida em C++, com foco na
revisão C++11. Utilizou-se a biblioteca NTL compilada com GMP como base para o modelo
de classes.

Operações sobre inteiros muito grandes podem ser bastante caras e adicionar um grau
de complexidade considerável ao trabalho, principalmente com o uso da arquitetura CUDA. Por
isso, o Teorema Chinês do Resto, como visto na Seção 2.3, foi aplicado para gerar polinômios
com coeficientes menores e mais fáceis de se trabalhar em paralelo.

As operações de multiplicação e adição polinomial, usadas pela CUYASHE , são rea-
lizadas em paralelo pela GPU. Para isso, foi definido um modelo de CUDA Threads que tira
proveito da estrutura de memória e implementa as operações em paralelo, escondendo o custo
computacional oriundo do CRT e da aritmética polinomial. Além disso, a operação de multi-
plicação polinomial é realizada através da Transformada Rápida de Fourier, conforme visto na
Seção 2.4, aplicado pela biblioteca cuFFT.

Na modelagem utilizada, toda cópia dos resíduos do CRT para a memória global da GPU
é feita concatenando os polinômios em um único vetor de inteiros. Dessa forma, as operações
polinomiais conseguem tirar proveito do acesso de memória coalesced, onde vários blocos de
memória consecutivos são lidos em uma única instrução read e aproveitados por diferentes
threads.

A Figura 1 demonstra o funcionamento da implementação através de um diagrama de
fluxo.

4Do inglês, Fast Fourier transform.
5Do inglês, Discrete Fourier transform.
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Entrada: Polinômios 
a e b

Computação dos 
polinômios aCRT e bCRT, 
resultantes da aplicação 

do CRT

Cópia dos resíduos para a 
memória global da GPU.

Definição das dimensões 
dos blocos e da grade dos 

kernels CUDA

O CRT já foi 
computado?

Sim

Não

Os resíduos 
estão atualizados na 
memória global da 

GPU?

Não

Sim

Aplicação do FFT nos 
resíduos aCRT e bCRT

Aplicação da 
multiplicação

Aplicação do FFT inverso

Aplicação da adição

Qual a operação?
MultiplicaçãoAdição

Figura 1. Diagrama de fluxo das operações de adição e multiplicação. Antes de aplicar
a operação requisitada, a CUYASHE tem de calcular os polinômios residuais do CRT e
copiar para a memória da GPU. Essas duas etapas preliminares são descartadas, se
possível.

4. Resultados

Para que se possa medir o impacto das otimizações, os tempos da CUYASHE foram
comparados com os trabalhos de [Lepoint and Naehrig 2014] e [Bos et al. 2013], como visto
na Tabela 1. A máquina utilizada na obtenção dos tempos da CUYASHE possui uma CPU Intel
Xeon E5-2630 @ 2.60GHz e uma GPU NVIDIA GeForce GTX TITAN Black @ 0.98GHz e
CUDA 7.0, enquanto que o trabalho de [Lepoint and Naehrig 2014] usa uma CPU Intel Core
i7-2600 @ 3.4GHz e [Bos et al. 2013] utiliza uma CPU Intel Core i7-3520M @ 2893.484 MHz.

Nessa tabela demonstra-se que há pouco ou nenhum ganho de desempenho durante as
etapas de cifração e decifração, uma vez que a atual implementação da CUYASHE possui pouca
reutilização de dados na memória da GPU. Apesar disso, foi obtido ganho de 20% em veloci-
dade na adição e 58% na multiplicação homomórfica em relação ao trabalho de Lepoint-Naehri,
operações que são as principais motivações para a utilização de um criptossistema homomór-
fico.

Tabela 1. Tempos para o CUYASHE e comparação com os trabalhos de
[Lepoint and Naehrig 2014] e [Bos et al. 2013], respectivamente. Os valores apresen-
tados para a CUYASHE foram obtidos pelo cálculo do tempo médio de 100 amostras
de execuções isoladas. Parâmetros: R = Z [X] /

(
x4096 + 1

)
, q = 2127−1, w = 232, t = 210.

Operação CUYASHE (ms) LN (ms) BLLN (ms)
Cifração 32,28 16 27
Decifração 13,87 15 5
Adição Homomórfica 0,56 0,7 0,024
Multiplicação Homomórfica + KeySwitch 20,29 49 31
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A Tabela 2 demonstra que operações homomórficas com reutilização de operandos con-
seguem gerar ganhos de 92% de velocidade em operações de adição e de 64% para a multipli-
cação.

Tabela 2. Tempos para a aritmética polinomial em um anel de grau 4096. As colunas A
e B referem-se a operações sem e com reutilização de operandos, respectivamente.

Operação A (ms) B (ms)
Adição 20,43 1,61
Multiplicação 28,63 10,34

5. Conclusão
Uma implementação do criptossistema YASHE foi apresentada, a CUYASHE , e se

estabeleceu uma comparação de seu desempenho em relação a duas outras implementações
conhecidas, demonstrando ganhos de até 20% na adição e 58% na multiplicação homomór-
fica. Além disso, conseguiu-se demonstrar que é possível obter ganhos de desempenho bastante
expressivos ao utiliza-la com um algoritmo que consiga aplicar operações homomórficas com
reutilização de operandos, com ganhos de até 92% e 64% para adição e multiplicação homo-
mórfica respectivamente. Em trabalhos futuros se espera a diminuição da dependência da bibli-
oteca NTL, permitindo assim a especialização da biblioteca, além da investigação dos possíveis
ganhos com a substituição do FFT por alternativas que proporcionem aumento na densidade
aritmética.
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Abstract. This article presents the current status of the research project for
achievement of master degree. The work is divided into two parts: the first comprises
the conceptualization of a framework for identifying security vulnerabilities at
architectural level in developing software for mobile devices; the second implements
a specific prototype for searching for vulnerabilities in applications installed on the
Android operating system environment on smartphones. The approach to the problem
solution uses ontologies as a model for applications and their relationships with the
operating system and interfaces with other applications, creating a knowledge base
which is the input for a machine learning process to create a classifier which is able
to identify malicious applications.

Resumo. Este artigo apresenta o estágio atual do projeto de pesquisa de mestrado
em Ciência da Computação. O trabalho está dividido em duas partes: a primeira
compreende a conceituação de um framework para identificação de vulnerabilidades
de segurança em nível arquitetural em softwares desenvolvidos para plataforma
de dispositivos moveis; e a segunda o desenvolvimento de um protótipo específico
para a busca de vulnerabilidades em aplicações instaladas no ambiente de sistema
operacional Android em smartphones.
A abordagem para a solução do problema utiliza ontologias como modelo para
as aplicações e seus relacionamentos com as interfaces do sistema operacional e
com outras aplicações, criando uma base de conhecimento que então é submetida
a um processo de aprendizagem de máquina para a identificação de padrões que
caracterizem as aplicações maliciosas.

1. Introdução
Muito se tem feito na busca da identificação automática de vulnerabilidades nos estágios de
implementação de softwares, seja pela análise estática de seus componentes, seja por testes
dinâmicos voltados a identificar essas vulnerabilidades após o sistema já estar construído.
Porém, a identificação de problemas a nível arquitetural esbarra em uma série de dificuldades
a serem abordadas por esse projeto, pelo menos a nível conceitual, e que torna a segurança
arquitetural um objetivo alcançado principalmente através de metodologias não automatizadas.

A busca de um modelo computacional para a representação da arquitetura de sistema é
uma frente de pesquisas atual e o assunto tem sido abordado de forma mais conceitual e formal,
na busca de padrões com foco principal e uma abordagem bastante voltada para aplicação em
grandes projetos de software de indústrias como a aeroespacial [Feiler 2010] com respeito a
confiabilidade, e tolerância a falhas.
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1.1. Objetivo

O objetivo principal do framework a ser proposto é que ele tenha condições de indicar a
probabilidade da existência de uma vulnerabilidade arquitetural em um sistema de software
alvo, a partir de um modelo semântico da arquitetura do sistema e de modelos semânticos de
vulnerabilidades arquiteturais conhecidas. Em resumo o framework deve ser capaz de responder
com boa confiabilidade à seguinte pergunta:

[q1] Existe a vulnerabilidade estrutural conhecida <v> no sistema de software <S>?

Para atingir esse objetivo será necessário estudar como a arquitetura de software
do sistema <s> e a vulnerabilidade estrutural <v> podem ser representadas em um modelo
semântico formal que permita a busca ou inferência da presença da vulnerabilidade no modelo
do sistema. Para esse fim, serão utilizadas as tecnologias (linguagens e modelos formais
de ontologias) desenvolvidas no campo da Web Semântica, tais como: RDF, RDFs, OWL,
SPARQL e modelos de inferência lógica.

Como a determinação de expressões lógicas de inferência e busca requerem um alto
conhecimento do "modus operandi" das vulnerabilidades e normalmente as condições podem
ser muito complexas, a utilização de aprendizagem de máquina a partir de exemplos qualificados
de aplicações maliciosas permite a criação de um sistema de classificação para as aplicações.

1.2. Motivação

A descoberta de erros estruturais após a construção de um sistema, em quase todos os casos,
implica em um grande esforço de correção, visto que não se trata apenas de correções pontuais,
mas alterações que normalmente atingem múltiplos módulos e suas interfaces. Muitas vezes,
quando um problema arquitetural é encontrado, sua correção é feita com o desenvolvimento
de novas estruturas para o encapsulamento do problema e/ou sua mitigação, ou seja, um
remendo arquitetural que não se encaixa de forma harmônica no conjunto projetado. Além
de custos altos de desenvolvimento de correções arquiteturais no re-desenvolvimento de parte
dos componentes para adequar a nova arquitetura, a construção de remendos arquiteturais
normalmente introduz problemas de desempenho, manutenabilidade, e restrições para a
evolução do sistema originalmente arquitetado.

Dessa forma, a pesquisa de soluções para a questão [q1], mesmo que de forma
limitada no protótipo, apresenta um valor importante no contexto da segurança de sistemas
de informação na atualidade.

1.3. Organização do documento

A Seção 2 aborda de forma simplificada e resumida os conceitos, definições, modelos e áreas
de estudo necessários para o desenvolvimento de um framework mais amplo e genérico para
atender ao objetivo expresso no objetivo expresso no item 1.1. A Seção 3 descreve o protótipo
do framework a ser desenvolvido neste trabalho de pesquisa, representando um subconjunto
das funcionalidades do framework geral em um escopo reduzido e específico para o tempo
e recursos disponíveis no mestrado. Uma conclusão sobre os trabalhos até agora realizados
e as expectativas para a finalização é apresentada na Seção 4.
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2. Conceituação do framework geral

2.1. Ontologias

Um modelo de um sistema é uma representação reduzida do sistema real, que possui visões
com foco nos objetivos individuais da análise, e que atende a dois propósitos básicos: o primeiro
de completude, onde as características do sistema estejam representadas de forma a permitir a
operação sobre o modelo, e a produção de resultados confiáveis e com baixo desvio em relação
ao sistema real para o objetivo determinado para a visão; o segundo, de simplicidade, onde
a complexidade do modelo seja reduzida ao mínimo necessário em cada visão, retirando-se
informações com contribuição marginal para as análises relativas ao objetivo, e agregando-se as
entidades com mesmas características para facilidade de representação e análise conjunta. Para
atender ao objetivo de automação dos procedimentos de análise pelo computador, é necessário
que o modelo seja computável.

Assim, para responder à pergunta objetivo desse trabalho [q1] Existe a vulnerabilidade
estrutural conhecida <v> no sistema de software <S>? precisamos encontrar um modelo
computável para os elementos que o compõem, especificamente, a vulnerabilidade <v> e o
sistema <S>, onde <v> é representada por um subconjunto do modelo de representação de
<S>, e <v> apresenta as propriedades do “modus operandi” da vulnerabilidade estrutural
conhecida <v> sobre o sistema <S>.

Durante nossas pesquisas iniciais em busca de uma representação computável dos
modelos expressos no paragrafo anterior, surgiu como uma solução promissora o uso de
ontologias, cuja definição para a área de Ciência da Computação foi originalmente proposta
por Tom Gruber em 1993[Gruber 1993], e revisada em 2009: “In the context of computer and
information sciences, an ontology defines a set of representational primitives with which to
model a domain of knowledge or discourse. The representational primitives are typically classes
(or sets), attributes (or properties), and relationships (or relations among class members). The
definitions of the representational primitives include information about their meaning and
constraints on their logically consistent application.” [Gruber 2009].

2.2. Formas de representação das ontologias

No contexto atual, as ontologias são a base da computação semântica abrangendo, entre outros
tópicos, o processamento de linguagens naturais e inteligência artificial, e está na base das
tecnologias utilizadas no conceito de Web Semântica, onde são definidas tecnologias em uma
pilha de conceitos e linguagens, permitindo o endereçamento único dos recursos na rede, a
interligação de dados através de sua semântica e o estabelecimento de relações lógicas que
permitem inferências, ou seja, um uso inteligente da informação contida na rede.

Uma característica das linguagens de modelos semânticos é sua representação através
de grafos, visto que a base das ontologias está em uma descrição do tipo SPO (Subject,
Predicate, Object), onde o sujeito e o objeto são entidades (nós) ligadas pelo relacionamento
(aresta) expresso pelo predicado.

2.3. A proposta de um framework geral

Partindo então das linguagens e tecnologias estudadas dentro do contexto da Web Semântica e
padronizadas pela W3C, tais como: RDF, SPARQL, OWL, SKOS [W3C 2015] e de testes com
softwares disponíveis como o Protégé da Universidade de Stanford [SCBIR 2015], desenhou-se
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a proposta de um framework genérico de avaliação da existência de vulnerabilidades de
segurança estrutural em um sistema de software, conforme exposto na Figura 1.

O framework é composto por três subsistemas integrados por uma base de conhe-
cimento, sendo os dois primeiros responsáveis pela captura de descrições da arquitetura de
software do sistema alvo e da captura das descrições de vulnerabilidades, ambas expressas em
suas linguagens descritivas originais, transformando-as na linguagem semântica utilizada pela
base de conhecimento central de segurança de software. O terceiro subsistema é responsável
pelos processos de busca e inferência lógica para a identificação da presença da vulnerabilidade
estrutural na arquitetura do sistema alvo.

Figura 1. Macro arquitetura do framework geral proposto

Essas áreas de conhecimento serão utilizadas no desenvolvimento do framework em
três níveis: no plano conceitual que forma a base do conhecimento; na modelagem que permite
reuni-los em um modelo de construção para o sistema; e no nível de implementação, onde é
fundamental a experiência com a infraestrutura tecnológica e o ferramental de desenvolvimento
de software escolhido para o framework.

O projeto de um framework geral proposto nesta seção é um trabalho que transcende
o tempo e os recursos disponíveis para o projeto de pesquisa de mestrado, e, portanto poderá ser
desenvolvido por um grupo de pesquisas ou em programa de doutorado futuro. Para o propósito
e dentro dos recursos disponíveis no mestrado, um projeto simplificado é proposto na próxima se-
ção, com um contexto onde se possa exercitar os conceitos e colocar à prova o uso de ontologias
para a descrição semântica de uma arquitetura de software e a verificação de vulnerabilidades.

3. Definição do projeto protótipo
3.1. A origem do protótipo
A presente proposta de projeto é uma evolução de trabalhos já realizados em um projeto de
pesquisa, do qual o mestrando participou no segundo semestre de 2014, denominado “Projeto
A3: Tizen and Android Security Analysis”, em convênio estabelecido entre o IC-UNICAMP
e a empresa Samsung, liderado pelos professores Prof. Dr. Ricardo Dahab e Prof. Dr. Roberto
Gallo. Nesse projeto os dados capturados nos manifestos de aplicações Android (arquivos
em formato XML), contidas em distribuições de fábrica de cinco smartphones de diferentes
fabricantes, foram exportados para um banco de dados relacional SQLite, o qual facilitou a
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geração dos arquivos com os descritores de nós e arestas para os grafos criados pelo software de
visualização de grafos TULIP. Tais grafos representam as relações entre pacotes e permissões
no acesso aos recursos do sistema e das aplicações.

3.2. Descrição do protótipo.
O prótotipo reduzido do framework (descrito na Seção 2 e apresentado na figura 2) tem
como objetivo verificar o potencial de modelos semânticos na solução do problema de busca
por vulnerabilidades. Esse protótipo utiliza o modelo de dados da base SQL e os dados
propriamente ditos obtidos no projeto mencionado no item 3.1.

Figura 2. Macro arquitetura do protótipo proposto

O protótipo já se encontra em desenvolvimento no seguinte estágio:

• Manifest Data Extractor – Programa em Python aproveitado totalmente do projeto A3,
extraindo todas as entidades e atributos dos manifestos de pacotes Android, carregando
esses dados no banco de dados relacional SQLite.
• APIs Extractor – ainda não desenvolvido. Há informações sobre as permissões

utilizadas em cada System API da versão 4.1.1 do Android, disponibilizadas no site
correspondente à ferramenta de extração e análise das permissões apresentada no artigo
[Au et al. 2012]. O modelo do banco de dados SQLite deve ser expandido com novas
entidades e relacionamentos para a importação dos dados contidos nesses arquivos.
• Other Information Extractor – ainda não desenvolvido. Algumas informações adicionais

contidas nos arquivos contidos nos arquivos tipo archive .APK dos pacotes Android
podem ajudar a refinar as análises e o modelo geral. Dentro desses arquivos estão
os arquivos .dex com o código a ser executado pela Dalvik VM, que podem ser
decompilados e seu modelo de classes analisado. Esse tipo de análise, porém, está fora
do escopo do projeto.
• Android Manifest SQLite Database – totalmente aproveitado do projeto A3, cada

instância desse banco de dados contém todas as informações capturadas dos manifestos
dos pacotes de aplicação instalados em um smartphone. Para a inclusão das informações
de System APIs e ou do código JAVA deverá haver expansão do modelo.
• Android Security Axioms Creator – já desenvolvido em Python e funcionando. O pro-

grama utiliza um arquivo de cabeçalho predefinido em formato OWL/Turtle contendo
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o modelo de terminologia (Tbox) da ontologia, agregando a ele os axiomas (Abox) dos
indivíduos-membros das classes e os relacionamentos entre indivíduos de acordo com
o conteúdo do banco de dados. Um batch SQL utilizando Views no banco de dados
gera arquivos .csv que alimentam o programa Python para a geração dos axiomas. Na
saída é produzido um arquivo OWL/Turtle que pode ser então importado no programa
Protégé [SCBIR 2015] ou outra ferramenta de base de conhecimento OWL.
• Vulnerability Semantic Search and Inference – em desenvolvimento. Testes foram reali-

zados com o programa Protégé [SCBIR 2015], indicando que o arquivo OWL é consis-
tente, representa o modelo e responde adequadamente a queries SPARQL, porém as que-
ries se mostraram complexas e dependem de um conhecimento a priori de todos os deta-
lhes do "modus operandi" das aplicações maliciosas. Dessa forma uma nova abordagem
foi estabelecida, utilizando-se descrições semânticas de aplicações maliciosas conheci-
das, obtidas pelo mesmo processo descrito nos itens anteriores, e então utilizar-se de um
processo de aprendizagem de máquina para a obtenção de um classificador que seja ca-
paz de identificar pacotes que exploram vulnerabilidades do sistema com uma acurácia
e precisão acima de 70%. Para a criação do vetor de características de cada pacote, será
extraido do grafo semântico de todo o sistema (incluindo sistema operacional, aplicações
distribuidas e aplicações maliciosas ou não) o subgrafo correspondente aos relacionamen-
tos dos nós alcançaveis partindo-se do pacote. O subgrafo do pacote é então convertido
em uma representação de vetor de características que sumariza métricas do subgrafo e
é utilizada nos algoritmos de aprendizagem de máquina para a geração do classificador.

4. Conclusão
Com o protótipo apresentado neste artigo pretende-se validar o conceito de modelo semântico
para descrição de características estruturais da interação entre aplicações e o sistema operacional,
e da viabilidade de um processo de identificação de vulnerabilidades pela análise do modelo
semântico e identificação de padrões utilizados por aplicações maliciosas. A identificação se
fará por meio de um classificador obtido por um processo de aprendizagem de máquina.
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Abstract. Software product lines provide an approach for the development of 

software systems through systematic reuse and traceability maintenance of 

software artifacts across a large number of similar products. Testing software 

product lines present various challenges, as for example, the large number of 

test cases needed to fully test the product line, and therefore, is practically 

infeasible. Another challenge is relative to the reuse of test cases, since the 

products are derived from similar specifications. In the literature exists 

different strategies of state model-based testing proposed in order to reduce 

costs and increase the effectiveness of the test derived for one line. Many 

strategies were proposed, but most of them were validated using examples, not 

real world case studies. This work aims to study different strategies for test 

cases generation based on state models for software product line. After a 

comparative analysis of the strategies, two of them will be selected and 

applied in two real world software product lines used as case study. Finally 

evaluate the selected strategies with respect to cost and effectiveness of their 

use in real world applications. 

Resumo. As linhas de produto software fornecem um enfoque para o 

desenvolvimento de sistemas de software, mediante o reuso sistemático e a 

manutenção da rastreabilidade de artefatos software através de um grande 

número de produtos similares. Testar linhas de produtos de software 

apresenta vários desafios; como por exemplo, o número de casos de teste 

necessários para testar todos os produtos é muito grande, e, portanto, inviável 

na prática. Um outro desafio diz respeito ao reuso dos casos de teste,  de vez 

que os produtos são derivados de especificações similares. Na literatura, 

existem diferentes estratégias de testes baseadas em modelos de estados 

propostos com o fim de reduzir os custos e aumentar a eficácia dos testes 

gerados para uma linha. Muitas destas estratégias utilizam exemplos de linhas 

de produto software e não linhas de produto software reais. Este trabalho visa 

estudar estratégias existentes para a geração de casos de teste a partir de 

modelos de estado para linhas de produto software. Após fazer uma análise 

comparativa das estratégias, serão selecionadas duas estratégias para serem 

aplicadas em duas linhas de produto software reais utilizadas como estudo de 

caso.  Finalmente, as estratégias selecionadas serão avaliadas em relação ao 

custo e eficácia de sua utilização no mundo real. 
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1. Contexto 

1.1 Motivação  

Na atualidade o desenvolvimento de software em grande escala e com diferentes 

variantes que se ajustem aos requisitos dos usuários, tem feito que as empresas de 

desenvolvimento de software dirijam seus esforços na utilização de linhas de produto 

software (SPL do inglês Software Product Line), como uma estratégia destinada a obter 

economia de produção através da reutilização planejada e sistemática de produtos de 

software (Knauber and Succi 2001). Dado que as organizações estão fazendo frente à 

crescente demanda de desenvolvimento de software, surgiu o paradigma da Engenharia 

de Linhas de Produto Software (SPLE do inglês Software Product Line Engineering), 

que é um paradigma de desenvolvimento de software por meio do qual, vários produtos 

compartilham um conjunto de características comuns e no qual, o reúso e a manutenção 

da rastreabilidade entre os diferentes artefatos da linha são requisitos fundamentais neste 

paradigma (Lamancha, Usaola, and Piattini 2004).  

Do mesmo jeito que a desenvolvimento de software simples, nas SPL é necessário levar 

a cabo um excelente processo de testes para garantir a ausência de defeitos nos produtos 

obtidos a partir da linha. Numa organização que utiliza SPL, os testes são ainda mais 

cruciais já que os custos dos testes aumentam na medida em que os custos de 

desenvolvimento de cada produto diminuam (Engström 2010). No desenvolvimento de 

software o processo de teste é geralmente a etapa mais dispendiosa, e ser responsável 

por mais de 50% dos custos de desenvolvimento fazendo com que pareça um grande 

investimento. No entanto, o processo de teste pode ser eficiente com apenas 20% dos 

recursos o que significa redução de custos e aumento da produtividade (Huang and 

Boehm 2006). Pode-se considerar um grande desafio a quantidade de testes que são 

requeridos com o fim de testar por completo a SPL, tendo em conta todas as suas 

possíveis configurações. 

1.2 Definição do problema 

Gerar manualmente casos de teste é uma tarefa inviável para SPLs devido ao grande 

volume de diferentes produtos que podem ser obtidos, o uso de testes baseados em 

modelos (ou MBT do inglés Model-based Testing) é uma opção. MBT é uma forma 

sistemática de geração de casos de teste a partir de modelos construídos desta a 

especificação dos requisitos. O uso de modelos tem por objetivo permitir que os casos 

de teste sejam gerados de forma automática (Utting, Pretschner, and Legeard 2006).  

Em linhas de produto software, na engenharia de domínio se configura a plataforma 

comum da linha, enquanto na engenharia de aplicação se desenvolvem produtos 

individuais baseados sobre a plataforma. Assim no processo de testar uma linha de 

produto software se enfrentam dificuldades como: os casos de teste devem ser gerados a 

partir dos artefatos do domínio ou artefatos de aplicação, os casos de teste de domínio 

devem ou não incluir a variabilidade, os casos de teste de aplicação devem reutilizar os 

casos de teste de domínio ou não, os casos de teste deve, ser executados na engenharia 

de domínio ou somente na engenharia de aplicação quando as variabilidades estiverem 

definidas (Lee, Kang, and Lee 2012) 

Na literatura encontramos propostas que utilizam diagramas de atividades, de sequência, 

e também máquinas de estados finitos para gerar casos de testes para SPLs. Dada a 
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complexidade que implica testar SPL no mundo real, a maioria das propostas existentes 

são aplicadas sobre exemplos de SPL e poucas sobre SPL reais, dessa forma, é difícil ter 

evidências da escalabilidade dessas propostas (Lee et al. 2012). 

2. Objetivos 

Os objetivos estabelecidos para realizar este trabalho de mestrado são: 

a) Estudar soluções propostas existentes para testes de linhas de produto software 

mediante a utilização de testes baseados em modelos de estados e que levem em 

conta reúso de modelos de estados e casos de teste. 

b) Selecionar duas soluções propostas para aplica-las em duas SPLs reais. 

c) Avaliar as soluções propostas escolhidas em termos do custo, complexidade e 

capacidade de detecção de falhas. 

3. Linhas de produto software (SPL) 

Uma Linha de Produto Software (SPL) segundo (Clements and Northrop 2002) é 

definida como “um conjunto de sistemas intensivos de software que compartilham um 

conjunto de características para satisfazer necessidades específicas de um determinado 

segmento de mercado ou missão, e que são desenvolvidos a partir de um conjunto de 

artefatos básicos de maneira prescrita”.  

No paradigma de SPL o desenvolvimento de software é separado em dois processos 

essenciais: a Engenharia de Domínio (ED) e a Engenharia de Aplicação (EA). A 

Engenharia de Domínio é a responsável por estabelecer a plataforma reutilizável e por 

definir os pontos em comum e a variabilidade da linha de produto. A plataforma é um 

conjunto de componentes genéricos que formam uma estrutura comum, desde a qual um 

conjunto de produtos derivados podem se desenvolver (Clements and Northrop 2001). 

A Engenharia de Aplicação é a responsável por derivar aplicações da linha de produto 

desde a plataforma estabelecida na Engenharia de Domínio. Os produtos são construídos 

mediante o reuso dos artefatos de domínio e a exploração da variabilidade da linha de 

produto (Clements and Northrop 2001). 

Uma propriedade importante das linhas de produto software é a variabilidade do 

software, esta define como os diferentes produtos desenvolvidos a partir da linha podem 

variar. Segundo (Metzger and Pohl 2014) a variabilidade de uma SPL descreve a 

variação entre as aplicações da SPL em termos das características oferecidas e dos 

requisitos funcionais e de qualidade que são cumpridos.  Os modelos de caraterísticas 

são muito utilizados com o fim de fazer uma representação explícita das funcionalidades 

comuns e variáveis de uma SPL. Um modelo de características é utilizado como um 

meio de comunicação entre a Engenharia de Domínio e a Engenharia de Aplicação. 

Mediante um modelo de características podem-se descrever as variabilidades permitidas 

entre uma mesma linha, representar as dependências entre características, guiar a 

seleção de características permitidas na construção de um produto especifico e facilitar o 

reúso e a evolução de componentes software (Schobbens et al. 2007). 
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 4. Testes baseados modelos para linhas de produto software 

Uma fase importante do desenvolvimento de software é os testes, tendo em conta que é 

quase impossível desenvolver software sem defeitos se faz necessário testar o software 

antes de se entregar aos usuários finais, reduzindo assim a probabilidade que se 

apresentem erros durante a etapa de operação do software. Os testes são um enfoque 

utilizado para validar e verificar todos os artefatos produzidos no desenvolvimento de 

software. A IEEE define o teste como “O processo de operar um sistema ou 

componente em condições especificas, observando ou registrando os resultados, e 

fazendo uma avaliação de alguns aspetos do sistema o componente” (IEEE 1990). 

Entre os tipos de testes de software encontramos os testes baseados em modelos 

(Model-based Testing - MBT), os quais são derivados da ideia do desenvolvimento de 

software baseado em modelos. Nos MBT a estrutura e o comportamento do sistema 

estão explicitamente descritos utilizando modelos sobre a base de enfoque de 

modelagem semi-formais (Lochau et al. 2012). Freqüentemente diagramas de estado, 

diagramas de atividades e diagramas de sequência são utilizados para especificar o 

comportamento do sistema software em testes baseados em modelos. Testar uma SPL é 

uma tarefa complexa e custosa uma vez que a variedade de produtos derivados a partir 

dela é enorme. Além da complexidade do teste de produto independente, testar uma 

linha de produtos inclui também a dimensão do que deve ser testado na engenharia de 

domínio e que deve ser testado na engenharia de aplicação (Engström and Runeson 

2011). De acordo com o mapeamento sistemático feito em (Engström and Runeson 

2011) existem três desafios principais nos testes em linhas de produto software: 

i. A grande quantidade de testes que são requeridos para testar uma LPS 

completamente. É necessário testar cada componente genérico e de preferência 

até mesmo todas as possíveis variantes de produtos. O principal problema é 

como reduzir a redundância dos testes e minimizar o esforço dos testes através 

do reúso de artefatos de teste. 

ii. Componentes reutilizáveis e produtos concretos: quais componentes devem ser 

testados na Engenharia de Domínio (plataforma) quais em Engenharia de 

Aplicação (produto). Aqui a questão é como testar componentes genéricos, em 

qual ordem e quantas possíveis variantes. 

iii. A variabilidade: como diferentes tipos de pontos de variação devem ser testados, 

dado que a variabilidade é expressa como ponto de variação sobre diferentes 

níveis com diferentes tipos de interdependências.  

De acordo com (Da Mota Silveira Neto et al. 2011) existem 5 perspectivas para testar 

linhas de produto software utilizando testes baseados em modelos:  

i. Criação de casos de teste: casos de testes são criados a partir dos artefatos de 

domínio ou dos artefatos de aplicação. 

ii. Seleção de casos de teste: são selecionados os casos de teste que vão ser 

realmente aplicados. 

iii. Execução de testes para variantes ausentes: a qual pode ser realizada durante a 

Engenharia de domínio com código de teste para as variantes ausentes ou 
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durante a engenharia de aplicação quando as variantes ausentes estão 

disponíveis.  

iv. Aplicação especifica dos testes: os casos de teste para uma aplicação são criados 

e executados durante a engenharia de aplicação. Depois que artefatos para uma 

aplicação são desenvolvidos, eles devem ser testados em ela. 

5. Proposta de trabalho 

Pretende-se fazer um estudo das propostas existentes para a geração e seleção de testes 

baseados em modelos de estados para linhas de produto de software. Primeiramente será 

feito um estudo dos métodos existentes na literatura para determinar: (i) a técnica de 

modelagem: se o modelo de teste obtido é especificamente para engenharia do domínio 

ou para a engenharia de aplicação, se for para a engenharia do domínio são 

representadas as variabilidades?, (ii) o modelo de teste ou os casos de testes gerados na 

engenharia de aplicação podem ser  reutilizados na engenharia de aplicação?, (iii) para 

que fase de teste (de unidade, de integração, de sistema) o modelo pode ser utilizado?, 

(iv) para seleção de casos de teste: se os casos de teste são gerados na engenharia de 

domínio como selecionar casos de teste que serem reutilizando na engenharia de 

aplicação, podem ser todos aplicados?, (iv) para a execução dos casos de teste: se os 

casos de teste são gerados na engenharia de domínio, eles são executados nessa fase? se 

forem, como devem ser tratadas as variantes ausentes, e (v) se há disponibilidade de 

ferramentas de apoio à proposta estudada. 

Uma vez feito o estudo das soluções propostas, serão selecionadas duas delas e se 

aplicarão a duas linhas produto reais que foram desenvolvidas em outros trabalhos do 

grupo de engenharia de software do Instituto de Computação. Esta aplicação será feita 

utilizando as ferramentas software disponibilizadas pelas propostas escolhidas. A 

avaliação será feita mediante o método de investigação estudo de caso e com os dados 

obtidos se refletira sobre os custos e eficácia da sua utilização. Pode-se também discutir 

aspectos como complexidade da aplicação, capacidade para detectar erros, e quão boa é 

uma solução proposta em comparação com a outra, e tentar propor possíveis melhorias 

para elas. 

Uma das LPS que servirá como estudo de caso foi desenvolvida em um trabalho de 

mestrado do IC-Unicamp (Franco 2014). Nesse trabalho foi gerada uma família de 

monitores de atributos de qualidade de serviços (QoS) e de recursos de infraestrutura de 

TI, a partir da variabilidade de software existente em sistemas de monitoração de 

serviços Web. A avaliação da geração da família de monitores foi realizada a partir de 

estudos de caso baseado em três cenários: controlado, real e um de injeção de falhas 

para aferir atributos de QoS como robustez. Para cada um destes cenários um conjunto 

de funcionalidades é extraído da LPS em forma de produto. A segunda é uma SPL 

robusta para a coleta de dados no domínio fenológico [], desde esta SPL podem se 

derivar várias aplicações de coleta de dados utilizando combinações distintas dos 

componentes propostos. Desde esta SPL foi derivada uma aplicação chamada E-

Phenology Collector a qual foi implantada em um ambiente real e usada e avaliada 

clientes reais (biólogos) em expedições de coleta de dados e na realização de seu 

trabalho diário.  
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Abstract. In this paper, we investigate some strategies for message board sum-
marization and information extraction. Given a collection of Web messages, our
goal is to produce a brief document that describes the central issue discussed by
the users and their main contributions. We discuss some different approaches to
message ranking and classification, and some strategies for document summa-
rization, based on statistical models with low-cost natural language processing.

Resumo. Neste artigo, investigamos algumas estratégias para sumarização de
fóruns eletrônicos e para extração de informações. O objetivo é produzir, a
partir de uma coleção de mensagens trocadas na Web, um documento que des-
creva sucintamente o problema central discutido pelos participantes e as prin-
cipais contribuiçoes advindas dessa discussão. São apresentadas diferentes
abordagens de classificação e ranqueamento de mensagens, e estratégias de
sumarização de documentos, baseadas em modelos estatı́sticos de baixo pro-
cessamento linguı́stico.

1. Introdução

Existem, disponı́veis na Web, diversos veı́culos de comunicação, como listas de discussão
e fóruns eletrônicos, nos quais os participantes podem discutir certos problemas e suas
soluções. Neste trabalho, a pergunta que nos fazemos é a seguinte: seria possı́vel obter, a
partir das mensagens trocadas nesses veı́culos, um documento sucinto que apresentasse o
problema discutido e as melhores soluções propostas para resolvê-lo? Embora as pesqui-
sas em extração e recuperação de informações em documentos textuais tenham há anos
produzido diversos resultados que caminham nessa direção, ainda existem muitas dificul-
dades quanto ao processamento da lı́ngua em textos desestruturados e sua aplicação em
domı́nios especı́ficos.

Nosso trabalho é motivado pelo projeto de pesquisa “Redes Sociais e Autonomia
Social”1, que fornece um sistema eletrônico para que professores de educação especial
no Brasil compartilhem ideias e busquem soluções para problemas em comum. Tendo
em vista esse cenário, o objetivo de nossa pesquisa é investigar e propor métodos para o
tratamento de textos desestruturados em lı́ngua portuguesa, provenientes de um ambiente
colaborativo da Web, com o intuito de produzir um documento que sintetize o problema
abordado e as soluções propostas.

1www.nied.unicamp.br/tnr

73 X Workshop de Teses, Dissertações e Trabalhos de Iniciação Cient́ıfica



Este artigo está organizado da seguinte maneira: na próxima seção, apresenta-
mos alguns trabalhos relacionados ao processamento de textos de fóruns eletrônicos. Em
seguida, definimos o problema que pretendemos abordar e o seu contexto. Na seção se-
guinte, delineamos os métodos e as estratégias que empregaremos neste trabalho. Por
fim, na última seção concluimos com alguns resultados preliminares e com as próximas
tarefas a serem executadas.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura, encontramos vários trabalhos sobre processamento de fóruns eletrônicos
que têm por objetivo classificar as mensagens produzidas pelos usuários, com o propósito
de extrair informações especı́ficas do domı́nio do fórum, ou para uma análise subjetiva
posterior.

Em [Abbasi et al. 2008], textos da Web foram classificados segundo a análise de
sentimentos, a fim de determinar se um texto tem conteúdo opinativo ou informativo,
e se a polaridade dos textos subjetivos é positiva ou negativa. Essa tarefa foi utilizada
na identificação de atividades de grupos extremistas em fóruns da Web. Para tanto,
os autores treinaram e avaliaram classificadores com base em caracterı́sticas sintáticas
e estilı́sticas dos textos, como categoria morfossintática das palavras, raı́zes lexicais,
pontuações, distribuição do tamanho das palavras, riqueza do vocabulário, e várias ou-
tras.

Em [Qadir and Riloff 2011], os autores classificaram as mensagens de um fórum
eletrônico em atos de fala. O objetivo foi distinguir entre sentenças expositivas (fatos
impessoais) e atos ilocucionais (intenções verbalizadas), identificando os tipos de atos
realizados. Tal distinção foi usada em sistemas de extração de informação para recuperar
fatos, questões ou opiniões ao longo de uma troca de mensagens. A classificação foi feita
sobre atributos sintáticos e lexicais dos textos, como a ocorrência de certas palavras-chave
e propriedades semânticas, derivadas de um etiquetador de contexto semântico.

Em [Bhatia et al. 2012], as mensagens de um fórum foram classificadas pelo pa-
pel que desempenham em uma discussão, tal como o de fornecer questões ou respostas,
similar aos atos de fala. Uma das motivações para esse trabalho foi possibilitar o ran-
queamento de mensagens em um sistema de busca especializada. Para o treinamento dos
classificadores, além dos atributos de texto usuais, os autores empregaram uma medida
de autoria que relaciona mensagens de um mesmo autor e atribui uma pontuação para sua
contribuição ao fórum.

Um problema paralelo ao da extração de informações de textos da Web é a
sumarização automática de texto. O objetivo de uma sumarização extrativa é recupe-
rar os fragmentos mais relevantes de um documento e compor um resumo representativo
[Gupta and Lehal 2010]. Em [Haghighi and Vanderwende 2009], os autores discutem o
problema de sumarizar múltiplos documentos em um único resumo, e apresentam al-
gumas técnicas baseadas em modelagem de conteúdo. A ideia central é extrair um certo
número de sentenças dos documentos tal que a divergência entre a distribuição de palavras
do sumário e a dos documentos seja minimizada, e a modelagem de conteúdo fornece os
parâmetros probabilı́sticos para essas distribuições. Essa abordagem é seguida por outros
autores na sumarização de fóruns eletrônicos [Ren et al. 2011, Krishnamani et al. 2013].

Em [Almahy and Salim 2014], os autores fazem um levantamento dessas e outras
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técnicas para sumarização de fóruns, e criticam o modelo de múltiplos documentos. Se-
gundo eles, há certas caracterı́sticas cruciais à sumarização de um fórum que esse modelo
não contempla: a dependência de tópico entre as mensagens, caracterı́stica de sua estru-
tura conversacional; o desvio do tópico central e a criação de sub-tópicos, comum durante
o progresso da conversação; e o comprimento dos textos, que são, em geral, curtos e
elı́pticos. Nesse sentido, algumas técnicas propõem primeiro a detecção dos tópicos do
texto, para então extrair as sentenças mais representativas de cada tópico. Outra proposta
sugere o ranqueamento das mensagens e seus autores por algum fator de contribuição ao
tópico central, a partir do qual é feita a sumarização extrativa.

3. Definição do problema
Dado um conjunto de mensagens de um fórum eletrônico, trocadas entre seus partici-
pantes para investigar e resolver um problema particular, definimos o nosso problema da
seguinte maneira: como produzir, de forma automatizada, um sumário que apresente cla-
ramente o problema que está sendo discutido e as soluções encontradas coletivamente. A
proposta é que essa sı́ntese possa ser utilizada em um repositório de problemas investiga-
dos, juntamente com suas soluções.

Como já dito anteriormente, nossa pesquisa foi motivada pelo projeto de pes-
quisa “Redes Sociais e Autonomia Social”. Um dos objetivos do projeto é forne-
cer um sistema eletrônico para que professores de educação especial no Brasil possam
discutir casos particulares de alunos que demandem uma ação pedagógica mais efi-
caz [Bonacin et al. 2013]. Grande parte dessa discussão é feita por meio de um fórum
eletrônico, em que cada caso é proposto e analisado pelos professores. Ao final da dis-
cussão, os professores devem preparar um plano de ação pedagógica a ser aplicado no
caso proposto, que contenha as ideias mais aceitas pelo grupo. Esse documento também é
utilizado como base de referência futura para novos casos similares. Dentro desse escopo,
nosso objetivo é produzir precisamente esse documento de plano de ação de maneira au-
tomatizada.

Além desse objetivo primário, investigamos também como extrair outras
informações do fórum eletrônico que possam ser úteis aos participantes na análise do pro-
blema discutido, em vista da construção de um sumário final. Dentre essas informações
estão a sumarização do conteúdo das mensagens trocadas e a classificação ou ranquea-
mento das mensagens pela qualidade do material contribuı́do. Citamos também outras
informações que podem ser úteis aos moderadores do fórum de discussão, como a análise
do tópico discutido e a identificação de mensagens que fogem desse tópico, a identificação
de autores mais proeminentes e a identificação de termos ou expressões técnicas que
mereçam atenção especial.

4. Metodologia
Nossa proposta para o problema da sumarização de fóruns eletrônicos se baseia em
métodos estatı́sticos para extração das informações mais relevantes do corpo textual, evi-
tando modelos linguı́sticos complexos que sejam computacionalmente caros e tenham
pouca aplicação em um contexto informal da lı́ngua. As abordagens que exploramos são
elencadas a seguir.

1. Sumarização extrativa. Aplicação de técnicas extrativas para único ou múltiplos
documentos, baseada em algoritmos de ranqueamento por grafos ou distribuição
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probabilı́stica de palavras. A partir de um sumário, é possı́vel levantar as ex-
pressões mais relevantes empregadas no texto, permitindo a identificação e análise
de termos caracterı́sticos que representem o assunto central do documento.

2. Detecção de tópico. Identificação de tópico por meio de classificadores textuais
e etiquetadores de contexto semântico. A caracterização do tópico permite classi-
ficar a relevância e contribuição das mensagens, ou o quanto elas divergem de um
discurso central.

3. Classificação das mensagens. Uso de classificadores baseados em atributos
sintáticos e estilı́sticos para seleção e ordenação de mensagens quanto à relevância
e a riqueza de informação.

4. Ranqueamento dos participantes. Aplicação de algoritmos de ranqueamento
para determinar os participantes que mais contribuem com informação relevante.
Tal ranqueamento é útil na avaliação e seleção das mensagens do fórum.

Para conduzir os experimentos propostos nesse trabalho, utilizamos os corpos de
textos fornecidos pelo projeto “Redes Sociais e Autonomia Social”. Para a avaliação dos
resultados experimentais, em particular, da sumarização das mensagens do fórum, preten-
demos utilizar os documentos produzidos pelos participantes desse projeto, à medida que
estiverem disponı́veis e forem aplicáveis aos experimentos realizados. Caso contrário,
empregaremos avaliadores humanos na confecção de um corpo anotado, ou usaremos
algum corpo de textos da Web publicado em lı́ngua portuguesa.

5. Resultados
Para a realização de experimentos com os textos disponı́veis, está sendo desenvolvido um
conjunto de ferramentas de processamento linguı́stico. Essas ferramentas são empregadas
na normalização dos textos da Web, na recuperação dos radicais lexicais das palavras e
na categorização morfossintática dos termos. Cada mensagem do fórum é representada
como um conjunto ordenado de vetores de atributos linguı́sticos – as palavras –, acrescido
de informações como autoria e data de composição.

Alguns algoritmos de sumarização extrativa baseados em grafos [Mihalcea 2004,
Antiqueira et al. 2009] foram implementados e utilizados em uma primeira abordagem ao
problema. Como um corpo de referência com sumários de fóruns eletrônicos ainda não
está disponı́vel, os resultados não podem ser apreciados formalmente. Eles podem ser
usados, no entanto, como base em outros experimentos, como a análise de termos mais
relevantes e a caracterização do tópico central.

Além do corpo anotado publicado em [Bonacin et al. 2013], foi preparado um
corpo com 27 boletins de mensagens oriundos do projeto “Todos Nós em Rede”, anota-
dos manualmente com informações sobre atos de fala, segundo a ontologia sugerida por
[Liu 2000]. Esses corpos estão sendo usados no treinamento e validação de classifica-
dores de mensagens. Os primeiros classificadores empregados foram árvores de decisão
binárias, com o intuito de levantar alguns atributos lexicais que caracterizassem as cate-
gorias ilocucionárias. Os resultados preliminares, porém, foram insatisfatórios, sugerindo
a necessidade de um levantamento mais exaustivo de caracterı́sticas linguı́sticas.

Em continuidade ao trabalho, iremos treinar outros classificadores, integrando ou-
tras informações obtidas do processamento textual, bem como as meta-informações pre-
sentes na estrutura do fórum. Iremos explorar algoritmos de ranqueamento de mensagens
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e autores, e utilizar os resultados das classificações e ordenações para aprimorar a es-
tratégia de sumarização do fórum.

6. Conclusão
Neste trabalho, apresentamos as estratégias que estamos investigando para a sumarização
de fóruns eletrônicos e extração de informação. Acreditamos que, com a popularização
da Web como meio de comunicação e com o dilúvio crescente de informações alı́ dis-
ponı́veis, métodos para selecionar os conteúdos mais relevantes se fazem necessários. En-
tre esses métodos, os classificadores estatı́sticos baseados em processamentos linguı́sticos
simples são provavelmente os mais adequados para tratar as idiossincrasias da Web.
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Abstract. AVX2 is the newest instruction set on the Intel Haswell processor that
provides simultaneous execution of operations over vectors of 256 bits. This
work presents the advances on the applicability of AVX2 on the development of
an efficient software implementation of the elliptic curve Diffie-Hellman proto-
col using the Curve25519 elliptic curve. Also, we will discuss some advantages
that vector instructions offer as an alternative method to accelerate prime field
and elliptic curve arithmetic. The performance of our implementation shows a
slight improvement against the fastest state-of-the-art implementations.

Resumo. AVX2 é um novo conjunto de instruções, presente no processador In-
tel Haswell, que permite a execução simultânea de operações sobre vetores
de 256 bits. Neste trabalho apresentamos os avanços na aplicação de AVX2
para a implementação do protocolo de troca de chaves Diffie-Hellman usando
a curva elı́ptica Curve25519. Também discutiremos algumas vantagens que
as instruções vetoriais fornecem ao serem usadas como um método alterna-
tivo para acelerar as operações sobre corpos finitos e a aritmética de cur-
vas elı́pticas. O desempenho da implementação mostra uma leve melhoria em
relação as implementações mais rápidas do estado da arte.

1. Introduction
The use of Elliptic Curve Cryptography (ECC) schemes has been widely spread in se-
cure communication protocols, such as the key agreement Elliptic Curve Diffie-Hellman
(ECDH) protocol. In terms of performance, the critical operation in elliptic curve proto-
cols is the computation of point multiplication. Usually, this operation can be accelerated
by performing efficient computation of the underlying prime field arithmetic.

Recently several proposals of elliptic curves have appeared with the aim to provide
more efficient and secure implementations. In [Bernstein 2006], Bernstein proposed the
use of an elliptic curve named Curve25519; since then, the curve has been gained a lot of
relevance. The Curve25519 is a Montgomery elliptic curve, where only the x-coordinate
of a point P is required to compute the x-coordinate of the point multiplication kP , for
any integer k.

For the past few years, processors have benefited from increasing support for vec-
tor instructions, which operate each instruction over a vector of data. The AVX2 instruc-
tion set extends the capabilities of the processor with 256-bit registers and instructions
that are able to compute up to four simultaneous 64-bit operations.
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Thus, it is relevant to study how to benefit from vector instructions for the acceler-
ation of ECC protocols. In this work, we exhibit implementation techniques using AVX2
instructions to compute the ECDH protocol based on Curve25519.

2. The AVX2 Instruction Set
An interesting trend of micro-architecture design is the Single Instruction Multiple Data
(SIMD) processing; in this setting, processors contain a special bank of vector registers
and associated vector instructions, which are able to compute an operation on every ele-
ment stored in the vector register.

In 2011, the Advanced Vector eXtensions (AVX) instruction set was released, con-
taining vector registers of 256 bits. However, most of the AVX instructions were focused
on the acceleration of floating point arithmetic targeting applications for graphics and
scientific computations, postponing the integer arithmetic instructions to later releases.
Therefore, in 2013 Intel released the Haswell micro-architecture with the AVX2 instruc-
tion set [Corporation 2011], which contained plenty of new instructions not only to sup-
port integer arithmetic, but also to compute other versatile operations. For the purpose of
this work, we detail the most relevant AVX2 instructions used:

• Integer addition/subtraction (ADD/SUB). AVX2 enables the computation of four
simultaneous 64-bit operations. On AVX2 both addition and subtraction are un-
able to handle input carry and borrow.
• Integer multiplication (MUL). AVX2 is able to compute four products of 32× 32

bits, storing four 64-bit results on a 256-bit vector register.
• Variable shifts. Former instruction sets were able to compute logical shifts using

the same fixed (resolved at compile time) shift displacement for every word stored
in the vector register (SHL/SHR). Now, AVX2 added new variable shift instruc-
tions (SHLV/SHRV); thus, the displacement used for each word can be determined
at run time.
• Permutation. The PERM, BCAST and PERM128 instructions move the words

stored in a 256-bit vector register using a permutation pattern that can be spec-
ified either at compile or at run time.

In terms of performance, it is worth to say that the 4× speedup factor expected for 64-bit
operations using AVX2 can be attained only for some instructions; in practice, factors like
the execution latency of the instruction, the number of execution units available and the
throughput of every instruction reduce the acceleration.

3. Prime Field Arithmetic
3.1. Representation of Prime Field Elements
Given an integer n (e.g. the size of machine registers), a commonly used approach to
represent a field element a ∈ Fp is using a multiprecision representation:

A(n) =
s−1∑

i=0

ui2
in, (1)

such that a ≡ A(n) mod p for n ∈ Z+, 0 ≤ ui < 2n and s =
⌈
m
n

⌉
. Using this

representation an element is stored using s words of n bits.
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However, one of the disadvantages of using a multiprecision representation on
an n-bit architecture is that some arithmetic operations impose a sequential evaluation
of integer operations; e.g. in the modular addition, the carry bits must be propagated
from the least to the most significant coefficient, and this behavior limits the parallelism
level of the computations. Since AVX2 has no support for additions with carry, then a
representation that minimizes the propagation of carry bits is required.

The redundant representation meets the criteria, because it relies on the selection
of a real number n′ < n; thus each word will have enough bits to store the carry bits
produced by several modular additions. Thus, a field element a ∈ Fp in this representation
is denoted by the tuple of coefficients A = {as′−1, . . . , a0} of the following number:

A(n′) =
s′−1∑

i=0

ai2
din′e, (2)

where a ≡ A(n′) mod p for n′ ∈ R and s′ =
⌈
m
n′
⌉
. The fact that n′ is a non-

integer number produces that every coefficient ai has an asymmetric amount of bits
βi = dn′(i+ 1)e − dn′ie for i ∈ [0, s′). The redundant representation introduces a signif-
icant improvement in the parallel execution of operations.

3.2. Prime field operations
Here, we detail how the basic operations such as addition and multiplication can be pro-
cessed using the redundant representation. For further details on the rest of operations,
see the full version of this paper [Faz-Hernández and López 2015].

Addition/Subtraction. Given two tuples A and B, the operation R = A ± B can be
computed by performing the addition/subtraction coefficient-wise, e.g. ri = ai ± bi for
i ∈ [0, s′). Notice that these operations are totally independent and admit a parallel
processing provided that no overflow occurs.

Multiplication. The computation of a prime field multiplication is usually processed in
two parts: the integer multiplication and then the modular reduction; however as a pseudo-
Mersenne prime (p = 2m− c) is used to define the finite field then both operations can be
computed in the same step. Therefore, given A and B, the tuple R = A×B is computed
in the following manner:

ri =
s′−1∑

j=0

(2ηj,tδj,t)ajbt for i ∈ [0, s′) and t = i− j mod s′, (3)

where the terms δx,y and ηx,y are constants defined as follows:

δx,y =

{
c if x+ y ≥ s′,

1 otherwise.
(4)

ηx,y = dxn′e+ dyn′e − d(x+ y mod s′)n′e mod m. (5)

Since ∀i ∈ [0, s′) βi ≤ dn′e is true, this implies that the products in ri on Equation 3 will
not overflow the 2n-bit boundary for some n′ < n. Additionally, whenever δx,y 6= 1 de-
notes those products that were moved around to the corresponding power of two because
of modular reduction; and ηx,y 6= 1 indicates that some products must be adjusted as a
consequence of n′ not being an integer.
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Algorithm 1 Montgomery Ladder Step. Tuned for SIMD Processing.
Input: XP−Q, ZP−Q, XP , ZP , XQ, ZQ ∈ Fp and the coefficient â2 from Eq. (6).
Output: X2P , Z2P , XP+Q, ZP+Q ∈ Fp.

1: A← XP + ZP
2: B ← XP − ZP
3: DA← A×D
4: t1 ← DA+ CB
5: t1 ← t21
6: XP+Q ← t1 × ZP−Q
7: A′ ← A2

8: A′x← 1
4
(â2 + 2) · A′

9: E ← A′ −B′
10: X2P ← A′ ×B′

C ← XQ + ZQ [add]
D ← XQ − ZQ [sub]
CB ← C ×B [mul]
t0 ← DA− CB [add/sub]
t0 ← t20 [sqr]
ZP+Q ← t0 ×XP−Q [mul]
B′ ← B2 [sqr]
B′y ← 1

4
(â2 − 2) ·B′ [mul-cst]

F ← A′x−B′y [sub]
Z2P ← E × F [mul]

11: return X2P , Z2P , XP+Q, ZP+Q.

4. Arithmetic of Curve25519

Focussing on the 128-bit security level, the elliptic curve named Curve25519 has at-
tracted some attention due to its efficient and secure implementation. Curve25519 was
proposed by Bernstein for the acceleration of the elliptic curve Diffie-Hellman proto-
col [Bernstein 2006]. This curve is defined over the prime field F2255−19 and has the
following form:

Curve25519 : y2 = x3 + â2x
2 + x, â2 = 486662. (6)

This curve belongs to the family of Montgomery elliptic curves, which were used
in [Montgomery 1987] to accelerate the elliptic curve method for factoring (ECM). In the
same paper, Montgomery devised an algorithm to efficiently compute the x-coordinate of
kP using only the x-coordinate of the point P ; the technique uses the projective repre-
sentation of points on the curve.

4.1. The SIMD Montgomery Ladder

The main computation during the point multiplication is the Montgomery Ladder Step,
which is shown in Algorithm 1. Since an efficient implementation of the prime field will
improve the elliptic curve arithmetic; so, we also focus on the flow of operations in the
curve level. Analyzing the ladder step algorithm, we noticed that there are several oppor-
tunities to compute two prime field operations in parallel without dependency between
the elements involved in the operation.

In this work, we exploited the parallelism at two levels: first at high level, the
SIMD execution of prime field operations; and at low level, the computations inside of
the prime field operation can also benefit from SIMD execution. The right-hand side
of Algorithm 1 lists the operations computed in each row; as one may notice, the same
operation is applied to two different data sets exhibiting exactly the spirit behind the SIMD
paradigm. The way that the ladder step algorithm was presented in Algorithm 1 gives an
insight of the register allocation and of the scheduling of operations.
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Table 1. Cost in clock cycles to compute one prime field operation using single
implementation, and two prime field operations using the 2-way implementation.

Addition
Subtraction

Multiplication Squaring Coefficient
Reduction

Inversion

Single (1 op) 4 57 47 26 16,500
2-way (2 ops) 8 79 57 33 21,000

Speedup Factor 1× 1.44× 1.64× 1.57× 1.57×

5. Performance Results

5.1. Implementation of F2255−19

For the implementation of F2255−19 the most efficient approach is to set n′ = 51 on a 64-
bit architecture and n′ = 25.5 for a 32-bit architecture. In our scenario, we also choose
n′ = 25.5 as working on a 32-bit architecture, because the wider multiplier available in
AVX2 is a 32-bit multiplier, even though other fundamental integer operations support
64-bit operands. Summarizing the parameters described in Section 3.1, our implementa-
tion of F2255−19 sets n′ = 25.5, s′ = 10, n = 32 for integer multiplication and n = 64 for
integer, shift and logic operations.

Interleaving tuples. As it was shown in the previous section, the ladder step function
computes two field operations at each time. We denote by 〈A,B〉 the interleaved tuples
A and B which represents five 256-bit registers, such that 〈A,B〉i = [a2i+1, a2i, b2i+1,
b2i] for i ∈ [0, 5). Thus, two coefficients from tuple A will be stored in the higher 128-bit
register and two coefficients from tuple B will be stored in the lower 128-bit register.

Table 1 shows the performance of the field arithmetic operations using AVX2
instructions. The first row exhibits the clock cycles required to compute one single arith-
metic operation over a tuple A; the second row represents the clock cycles used to com-
pute two simultaneous arithmetic operations over interleaved tuples 〈A,B〉; and the last
row shows the speedup factor obtained by the 2-way against the single implementation.

5.2. Performance of ECDH

In order to illustrate the performance of our software implementation of Elliptic Curve
Diffie-Hellman protocol using Curve25519, we report the timings for the implementation
of the key generation and shared secret computation. Table 2 shows the timings obtained
by our implementation and compares the performance against the state-of-the-art imple-
mentations. For the key generation algorithm the implementations listed in Table 2 use
the same routine to compute both key generation and shared secret.

As it can be seen from Table 2, the performance achieved in both the key genera-
tion and the shared secret computations brings a moderate speedup compared against the
implementations reported in the eBACS website [Bernstein and Lange 2015]. Notice that
non-vector implementations found in the literature take advantage of the native 64-bit
multiplier that takes 3 clock cycles; whereas, for AVX2, the same computation is per-
formed using a 32-bit multiplier that takes 5 clock cycles. Additionally, the high latency
of some instructions guides the optimization to use a more reduced set of instructions.
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Table 2. Timings obtained for the computation of the Elliptic Curve Diffie-Hellman
protocol. The entries represent 103 clock cycles. The timings in the rows with (α)

were measured on our Core i7-4770 processor and the rest of the entries were
taken from the corresponding references.

Implementation Processor Key Generation Shared Secret

NaCl [Bernstein et al. 2013] Core i7-4770 (α) 261.0 261.0
amd64-51 [Bernstein and Lange 2015] Core i7-4770 172.6 163.2
amd64-51 [Bernstein and Lange 2015] Xeon E3-1275 V3 169.9 161.6
Our work Core i7-4770 (α) 156.5 156.5

6. Conclusion
Applying vector instructions to an implementation requires a careful knowledge of the tar-
get architecture, thus selecting the best scheduling of instructions is not a straightforward
task because it demands a meticulous study of the instruction set and of the architectural
capabilities. On the presence of architectural issues that limit the performance, we found
a way to overcome some of them and produced an efficient implementation as fast and
secure as the best optimized implementations for 64-bit architectures.

Our main contribution is a fast implementation of the elliptic curve Diffie-Hellman
protocol based on Curve25519 with a minor improvement over the state-of-the-art imple-
mentations. This performance was mainly achieved due to the efficient implementation
of F2255−19 using AVX2 vector instructions. In this work, we expose the versatility of the
AVX2 instructions, where the SIMD processing was applied at two levels: at the higher
level, we showed how to schedule arithmetic operations in the Montgomery ladder step
algorithm to be computed in parallel; and at the lower level, the computation of prime
field operations also benefited from vector instructions.
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Abstract. The design of algorithms for animal sound recognition has been of 
great importance to the development of bioacoustics. Many of the algorithms 
are special purpose designed to meet a specific niche of biological research. 
There is, therefore, need for comparative study of these algorithms, and the 
corresponding classification, including other techniques of sound recognition 
not linked to bioacoustics. This research also discusses the use of the metadata 
of the recordings as a way to assist the filtering during acoustic identification. 
This research also proposes a case study to be held at Fonoteca Neotropical 
Jacques Vielliard - Campinas, Brazil. 

Resumo. O projeto de algoritmos de reconhecimento de sons de animais tem 
sido de grande importância para o avanço da bioacústica. Muitos dos 
algoritmos são criados para atender um nicho específico de pesquisa em 
biologia. Há, assim, necessidade de um estudo comparativo de classificação 
destes algoritmos, além de outras técnicas de reconhecimento de sons não 
vinculados à bioacústica. Este trabalho também discute a utilização de 
metadados das gravações como forma de auxílio na filtragem durante a 
identificação acústica. Este trabalho também propõe um estudo de caso a ser 
realizado na Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard – UNICAMP, Brasil. 

 

1. Introdução 

O típico cenário de pesquisa em eScience envolve a cooperação entre cientistas da 
computação e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento 
de seus campos de atuação [Cugler et al. 2011]. No caso da bioacústica, estudo da 
comunicação sonora animal, a criação de ferramentas de análise e reconhecimento dos 
sons de animais tem sido uma das grandes contribuições desta colaboração entre 
cientistas da computação e biólogos. Além disso, o advento de novos equipamentos para 
gravações (gravadores, microfones, decibelímetros, etc.) faz com que esta área se 
desenvolva através dos avanços tecnológicos [Vielliard and Silva 2010]. A bioacústica 
abrange todos os de grupos de animais que emitem sons. No entanto, a grande maioria 
dos cientistas é especializada em poucos ou apenas um grupo. Desta forma, as 
ferramentas de análise e reconhecimento são criadas para atender apenas as 
necessidades dos domínios pesquisadores em questão [Aide et al. 2013]. Além disso, 
uma porcentagem considerável dos pesquisadores que trabalham com bioacústica não 
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tem os conhecimentos matemáticos e de programação necessários para o 
desenvolvimento de algoritmos, o que torna necessária a ajuda de cientistas da 
computação. 

 Outra lacuna nas ferramentas disponíveis é a falta de técnicas de filtragem dos 
metadados das gravações de animais para auxílio nas identificações de sons. Muitas das 
informações contidas nos metadados poderiam ser utilizadas em uma etapa inicial de 
identificação. Por exemplo, a estação do ano pode influenciar o modo em que uma 
espécie emite um som, modificando o padrão sonoro. 

 Dadas tais limitações, o objetivo do presente trabalho é um estudo comparativo 
de algoritmos utilizados em bioacústica. A partir deste estudo, serão implementados 
alguns algoritmos para serem incorporados a uma ferramentas desenvolvida por nós, 
denominada WASIS [Tacioli et al. 2014]. O software WASIS foi desenvolvido com o 
intuito de utilizar apenas um algoritmo de identificação sonora para abranger todos os 
grupos de animais. 

 Ao fim do projeto, irá ser possível comparar os resultados da classificação e 
inferir quais algoritmos se adequam melhor a situações e hipóteses propostas pelos 
pesquisadores de bioacústica. Além disso, a identificação será apoiada pela utilização de 
técnicas para a filtragem dos metadados das gravações para auxílio na identificação. 

 

2. Metodologia 

Através de um rigoroso levantamento da bibliografia, serão escolhidos algoritmos que 
cubram todos os parâmetros acústicos do som: a frequência, que é medida em Hertz 
(Hz) e determina se o som é grave ou agudo; a amplitude, que determina a intensidade 
exercida pelo som cuja medida é decibel (dB); e a duração do som dada em segundos (s) 
ou milissegundos (ms), que permite medir notas e intervalos de silêncio. Em muitos 
casos, estes parâmetros são extraídos de um espectrograma, uma representação visual 
do som, conforme mostrado na Figura 1. A dimensão horizontal corresponde ao tempo; 
a dimensão vertical corresponde às diversas faixas de frequência; e a amplitude do som 
é demonstrada pelas cores, sendo que quanto mais escuro, maior a intensidade. 

 Tais algoritmos podem apresentar uma limitação: por serem propostos para 
grupos específicos de animais, geralmente não cobrem importantes características 
acústicas que são essenciais em diversos grupos de animais. Portanto, há uma falta de 
algoritmos focados nos domínios gerais, cobrindo as necessidades de diferentes grupos 
de animais [Cugler et al. 2011]. Além disso, por serem desenvolvidos por biólogos, 
muitas vezes ignoram técnicas padrões de processamento de som. 

 Assim, uma abordagem complementar será o estudo de algoritmos de 
reconhecimento de sons não vinculados à literatura de bioacústica. Exemplos são 
algoritmos de reconhecimento de sons que utilizem técnicas de impressão digital [Sui et 
al. 2014, Anguera et al. 2012], assim como algoritmos resistentes a ruídos e distorções 
como o utilizado no software Shazam [Wang 2003]. 

 O uso de algoritmos de reconhecimento de som será combinado com técnicas de 
consulta baseadas em metadados das gravações. Para isso, iremos nos basear no 
trabalho de [Cugler et al. 2011]. 
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 Figura 1. Espectrograma 
  

 Outra técnica a ser explorada é a utilização de 
[Barrington et al. 2007] ao invés de
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implementados alguns algoritmos para serem incorporados ao software WASIS. A 
implementação também irá utilizar metadados das gravações como forma de filtragem 
dos dados. 
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Abstract. Scientific workflows emerged as a paradigm to define, execute and re-
produce complex computational experiments. These experiments require large
amounts of data, and several processing steps that can be parallelized and re-
quire increasingly distributed resources located in different research centers. In
several situations, a scientist may want to reuse a fragment of a workflow to mo-
del a new workflow or complete reuse that workflow, with changes only in the
input parameters of some activities, for example. The reuse of knowledge and
reproducibility of experiments are key concepts in modeling of scientific experi-
ments. The expected contributions of this research involves the development of
a basic scientific framework for modeling workflows, the definition of new types
of domain-specific ontology structures and their associations via annotations
to the workflow structures to allow its reuse, in addition to development of a
repository for storage and workflows discovery.

Resumo. Workflows cientı́ficos emergiram como um paradigma para definir,
executar e reproduzir experimentos computacionais complexos. Estes expe-
rimentos exigem grande volume de dados, além de diversas etapas de pro-
cessamento que podem ser paralelizadas e demandar cada vez mais recur-
sos distribuı́dos, localizados em diferentes centros de pesquisas. Em diver-
sas situações, um cientista pode desejar reutilizar um fragmento de um work-
flow na modelagem de um novo workflow ou reutilizar um workflow com-
pleto, com mudanças apenas nos parâmetros de entrada das atividades que o
compõem, por exemplo. O reuso do conhecimento e reprodutibilidade dos ex-
perimentos são conceitos chave na modelagem de experimentos cientı́ficos. As
contribuições esperadas desta pesquisa envolvem o desenvolvimento de um fra-
mework básico para modelagem de workflows cientı́ficos, a definição de novos
tipos de estruturas de ontologias de domı́nios especı́ficos e suas associações por
meio de anotações com as estruturas de workflows para permitir o seu reuso,
além do desenvolvimento de um repositório para armazenamento e descoberta
de workflows.

1. Introdução
Workflows cientı́ficos [McPhillips et al. 2009] especificam e direcionam a execução de
simulações complexas e experimentos cientı́ficos. Como workflow cientı́ficos são com-
plexos, sua criação é uma tarefa trabalhosa e complexa suficientemente para afastar pes-
quisadores, não muito familiarizados com essas ferramentas, de utilizá-las. Porém, uma
vez modelado, um workflow cientı́fico é uma valiosa parte do conhecimento cientı́fico,
codificando um método para análise de uma dada base de dados.
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O compartilhamento e reuso de workflows cientı́ficos entre pesquisadores é uma
prática natural para o aumento na colaboração na pesquisa. Porém, o reuso de workflows
traz diversos desafios cientı́ficos [Goderis et al. 2005, Cohen-Boulakia and Leser 2011].
Um dos desafios está na forma como disponibilizar informações suficientes para um ci-
entista entender o funcionamento do workflow e suas partes, e com isso poder escolher o
que interessa a ele para ser reutilizado. Outro desafio está em como permitir ao usuário
encontrar um workflow com a funcionalidade desejada, pois a maioria dos repositórios
possuem uma busca somente textual, ou que não permite uma busca por funcionalidades
internas (sub-workflows) ao workflow. De nosso conhecimento, não existe na literatura
uma solução que resolva todos esses desafios apresentados em um mesmo trabalho de
forma integrada.

A possibilidade de anotar semanticamente sub-workflows permitirá o agrupa-
mento de sub-workflows que tem a mesma funcionalidade, porém esses sub-workflows
podem estar modelados de maneira diferentes, permitindo ao cientista a escolha da forma
que deseja realizar o reuso de uma tarefa.

Este trabalho está em andamento como parte de pesquisa desenvolvida no CEPID
CCES (Centro de Pesquisa em Engenharia e Ciências Computacionais) e envolve pesquisa
em eScience. Os estudos de caso estão sendo desenvolvidos em parceria com o Instituto
de Quı́mica, na área de simulação de dinâmica molecular.

O restante do trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção 2 é apresen-
tado o objetivo geral deste trabalho, na seção 3 são abordados os trabalhos relacionados
encontrados na literatura, na seção 4 é especificado o método de pesquisa que guiará o
trabalho e na seção 5 são listados os resultados esperados e desafios envolvidos na pes-
quisa.

2. Objetivo Geral
O objetivo geral do trabalho é a especificação e desenvolvimento de uma infraestrutura
para modelagem, execução e compartilhamento de workflows cientı́ficos visando o reuso
e reprodutibilidade. Esta infraestrutura levará em consideração questões semânticas, per-
mitindo, na modelagem de workflows, a especificação de sub-workflows e a sua anotação
semântica, para facilitar a descoberta posteriomente.

3. Trabalhos Relacionados
Um dos trabalhos relacionados [Garijo et al. 2014] tem o reuso como objetivo e preocupa-
se em detectar automaticamente fragmentos comuns entre workflows que podem ser reu-
tilizados na criação de novos workflows. Fragmentos de workflows são sub-workflows
compostos por mais de uma etapa ou atividade. A detecção dos fragmentos é realizado a
partir de algoritmos de mineração de grafos. Um diferencial deste trabalho é a possibili-
dade de encontrar fragmentos comuns exatos ou inexatos, aumentando a taxa de detecção
de fragmentos entre workflows. Este trabalho é uma extensão de um trabalho anterior dos
mesmos autores [Garijo et al. 2013], que realiza a detecção de fragmentos de workflows
a partir da proveniência da execução do workflow. Os dados da proveniência estão no
formato de um grafo, e os autores utilizam um algoritmo de mineração de grafos para
detectar os fragmentos. Porém, nenhum dos dois trabalhos tem a preocupação em melho-
rar o entendimento do cientista sobre os fragmentos detectados para seu posterior reuso
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em novos workflows. Os fragmentos também não haviam sido disponibilizados em um
repositório para posterior descoberta por outros cientistas.

Em [Belhajjame et al. 2012], os autores desenvolvem um modelo baseado em
research objects [Bechhofer et al. 2013] para workflows cientı́ficos visando a repro-
dutibilidade e reuso dos workflows. Apesar dos autores terem preocupação com
anotações semânticas dos workflows, essas anotações não são realizadas em fragmen-
tos ou subworkflows, apenas servindo para anotação de todas as etapas que compõem o
workflow principal.

Em [De Roure et al. 2009], os autores apresentam a modelagem do repositório
myExperiment e seus avanços. O myExperiment é um repositório de workflows ci-
entı́ficos de código livre com objetivo de permitir o compartilhamento de workflows, com
mais de 2.000 workflows em sua base de dados de diversos sistemas de gerenciamento
de workflows, mas principalmente do Taverna 2. Além da descrição do workflow, os
autores planejam disponibilizar outras informações sobre o workflow, alinhado principal-
mente com o modelo de research objects, e este trabalho também não aponta na direção
da descoberta de workflow baseado na funcionalidade de subworkflows.

Em [Gil et al. 2009], os autores aumentam as informações semânticas de um
workflow a partir da recuperação das informações semânticas associadas aos compo-
nentes que compõem o workflow. Essas informações semânticas são recuperadas au-
tomaticamente dos catálogos dos componentes que o sistema de gerenciamento de work-
flow disponibiliza. Porém, esse enriquecimento semântico é realizado apenas para etapas
do workflow, e não para sub-workflows, ou seja, não permitindo ao usuário a desco-
berta especı́fica de determinados subworkflows ou o agrupamento das etapas em macro-
funcionalidades.

Em [Bergmann et al. 2013], os autores realizam o agrupamento de workflows ci-
entı́ficos com base em medidas de similaridade semântica utilizando dois algoritmos
tradicionais de agrupamento (k-móide e AGNES). Porém, os autores não validam o
trabalho com uma implementação em um repositório de workflows, apenas realizando
avaliações offline. Nosso trabalho implementará essa abordagem em uma estrutura de
repositório de workflows, adaptando as métricas de similaridade para o contexto de
anotações semânticas e realizará a validação com usuários do domı́nio.

4. Método de Pesquisa
Para alcançar os desafios, discutidos anteriormente, os seguintes passos serão realizados:

• Estender o ambiente de modelagem de workflows cientı́ficos do sistema de geren-
ciamento de workflows cientı́ficos Taverna para a modelagem e anotações desses
subworkflows.
• Investigar a sequência básica dos processos invocados no domı́nio de experimen-

tos com simulações de dinâmica molecular de proteı́nas.
• Investigar ontologias do domı́nio e elaborar uma modelagem de ontologias do

domı́nio para interligar anotações aos workflows.
• Projetar e implementar workflows para este domı́nio usando a plataforma de work-

flow selecionada na etapa anterior.
• Implementar os algoritmos de recuperação e agrupamento semântico

[Bergmann et al. 2013] para descoberta de workflows e fragmentos de workflows
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com base em critérios. Adaptando o algoritmo de recuperação e as métricas de
similaridade para o contexto de anotações semânticas.
• Estender o repositório myExperiment [De Roure et al. 2009] para armazenamento

e descoberta dos workflows modelados baseado na proposta deste trabalho.
• Validar a proposta com cientistas do domı́nio, permitindo a estes a descoberta

de fragmentos e workflows para reuso no repositório desenvolvido. As métricas
recall e precision também poderão ser utilizadas para uma avaliação offline da
abordagem e métricas de agrupamento.
• Estender a abordagem para outros domı́nios cientı́ficos permitindo a generalização

da proposta para múltiplos domı́nios e necessidades, e com isso desenvolver uma
metodologia básica para modelar, armazenar, documentar, descobrir e reutilizar
workflows.

5. Resultados Esperados e Desafios
Com o desenvolvimento deste trabalho se esperam as seguintes contribuições:

• Modelagem e desenvolvimento de um framework básico para especificação e
reuso de workflows cientı́ficos e reprodutibilidade de experimentos.
• Modelagem e desenvolvimento de novos tipos de estruturas de ontologias, e suas

associações com as estruturas de workflows.
• Desenvolvimento de um repositório para descoberta de workflows a partir da

anotação semântica de subworkflows que os compõem.

Os principais desafios para alcançar o objetivo da proposta são: (1) disponibilizar onto-
logias para modelagem das atividades desenvolvidas no workflow, devido à possibilidade
de grande variedade de atividades possı́veis; (2) tornar o processo de anotação eficiente,
evitando uma sobrecarga de atividades para o usuário; (3) estender ferramentas de código
livre como Taverna e myExperiment, que possibilitarão não haver retrabalho com fun-
cionalidades maduras e já existentes nas ferramentas. (4) Além disso, outro desafio é
compreender e combinar conhecimentos do domı́nio alvo (no caso quı́mica), para teste e
validação do trabalho.
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2. Resumo dos pôsteres

“A imaginação é mais importante
que a ciência, porque a ciência é
limitada, ao passo que a imaginação
abrange o mundo inteiro”.

Albert Einstein
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Abstract. The all-pairs suffix-prefix matching is a very important problem in
string processing. We present a new and improved algorithm that is 2.6 times
faster and uses 15% less memory than the previous best know solution.

1. Introduction
The all-pairs suffix-prefix matching (APSP) is an important problem in string processing
having application in DNA sequencing. Given a set of k strings S1, S2, . . . , Sk, the APSP
is the problem of finding, for all pairs of strings Si and Sj , the longest suffix of Si that is
also a prefix of Sj .

This problem has been solved optimally by [Gusfield et al. 1992] through suffix
trees, and almost 20 years later by [Ohlebusch and Gog 2010] through enhanced suffix
arrays. The later is about 3 times faster than the one that uses suffix trees.

2. Algorithm
The algorithm that we developed uses a generalized enhanced suffix array (GESA) to
index the set of strings from the input, the same data structure used in the solution
from [Ohlebusch and Gog 2010]. The GESA stores the information regarding the matches
of suffixes and prefixes of every string in the input.

The GESA is an array of indices of the suffixes of the input string, lexicograph-
ically sorted – the suffix array – together with an LCP array, which stores the size
of the longest common prefix between a suffix and its predecessor in the suffix ar-
ray [Manber and Myers 1993].

Our algorithm divides the GESA in blocks defined by the position of each prefix.
Each string in the input appears exactly once in the suffix array as a prefix. Each block
starts in a prefix and ends in the suffix that precedes the next prefix in the GESA. Each
block is then scanned backwards, testing if the size of the suffix is equal to the smallest
LCP value seen so far in the block.

The suffixes that satisfy the condition above are stored in auxiliary lists, which are
used to generate the solution for one block. When the entire block has been scanned, the
auxiliary lists are combined with global lists that store the answer from previous blocks.
Then the first element in all lists are the longest suffixes that match the prefix that follows
the block.

Some suffixes have to be removed from the new global lists before they can be
used in the answer of the next block. The only suffixes that can be used on the next
block are those whose size are less or equal to the longest common prefix between the
last seeing prefix and its successor in the GESA.
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3. Results and Discussion
The algorithm was implemented in C++ using the sdsl-lite library1. We used real
DNA sequences from the database of sequences of gene transcripts (ESTs) of C. ele-
gans, a nematode. We compared the performance of our algorithm with the algorithm
OG [Ohlebusch and Gog 2010], the best know solution. OG uses stacks instead of lists
and scans the GESA in a different fashion.

Figures 1, 2 and 3 show, respectively, the number of operations performed by both
algorithms on their auxiliary data structures, their total running time (in seconds) and their
memory usage.

It may be seen that our algorithm has outperformed algorithm OG by a factor
of 2.6 on the average, and that the total memory used by our algorithm was 15% less on
average with respect to the number of strings in the input set. This results can be attributed
to the large reduction of the number of operations on the auxiliary data structures, 98%,
showing that the reduced number of operations on the data structures overweights their
smaller efficiency.

Fig. 1. Number of
operations on the
data structures.

Fig. 2. Execution
time.

Fig. 3. Memory us-
age.

4. Conclusion
We presented a faster and more space-efficient algorithm to solve the APSP in practice.
Our algorithm is also asymptotically optimal, may be modified to work in semi-external
fashion and may be easily parallelized.
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Abstract. Malware are persistent threats to systems security that are constantly
evolving to hinder detection and dynamic analysis techniques. Currently, there
is no publicly known dynamic analysis system that supports 64-bits malware. In
this paper, we propose of a novel malware dynamic analysis system for Windows
8, as well as results of testing it with 2,937 malware samples.

Resumo. Programas maliciosos (malware) são uma ameaça persistente à se-
gurança, evoluindo constantemente para evitar a detecção e análise dinâmica.
Atualmente, não há sistema conhecido publicamente que suporte malware de 64
bits. Neste artigo, propõe-se um novo sistema de análise dinâmica de malware
em Windows 8, avaliado com 2.937 exemplares.

1. Introduction

Desktop malware continue to threaten end users on a daily basis. Despite all security
mechanisms and defensive tools, phishing e-mail messages increase, thousands of mal-
ware variants arise, and operating systems protection are subverted by the very same old
mechanisms. Besides that, malware developers usually apply the already known tech-
niques of obfuscation, packing, modularity, multi-ciphering and polymorphism. In terms
of protection and defensive mechanisms, Microsoft Windows 8 is claimed to be the most
secure version of this operating system due to the new security features, but there is a
lack of studies about their effectivity. To develop the analyzer, we studied these new
security mechanisms, such as Kernel Patch Protection [Microsoft 2013b], Session Isola-
tion [Microsoft 2013a] and Driver Signing. The architecture proposed is based on call-
backs [Microsoft 2014a, Microsoft 2014b] and file system filters, implemented as a kernel
driver, running on scalable Virtual Machines. The system is able to monitor Registry, Pro-
cess, File system and network activities, monitoring different file types, such as PE+, CPL
and Mono.

2. Results and Discussion

As far as we know, the presented system is the only one capable of analyzing PE+ files
and providing a 64-bits malware analysis environment. 64-bits malware samples were
submitted to the publicly available Web interface of popular dynamic analysis systems
and none of them were able to complete the analysis. Besides that, It is also important to
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Table 1. Suspicious behaviors observed in captured network traffic.
Behavior Qty.

Unknown download 154
E-mail/Spam 25

Banker 22
IRC communication 4

System data 3
Download of PAC 1

IRC ports 1

note that most labels provided by the anti-virus software were based on general heuris-
tics, which, albeit informing the user about the maliciousness of the files, do not provide
information regarding the damage caused by them. Dynamic analysis systems such as the
one presented in this paper are complementary to anti-virus software, providing informa-
tion about the behavior of malicious samples and making the identification of suspicious
programs possible for those that do not have coded heuristics or signatures, as seen on
Table 1.

3. Conclusions
In this work, we introduced a dynamic analysis to monitor forgotten malicious programs,
i.e., those malware that are not being currently addressed by available systems. We dis-
cussed the obstacles faced to implement such analysis system for 64-bits modern Win-
dows system with security fea-tures and details about our proposed architecture. We
showed that our system is able to analyze PE, PE+, CPL, Mono and reboot-dependent
malware, and that we extracted suspicious behaviors from these samples execution. This
way, we provide a broader ability to analyze malware and to identify malignity even in
unknown binaries.
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Resumo. Network-on-chip desponta como a arquitetura de comunicação mais
utilizada em chips manycore. A pressão por novos produtos no mercado faz com
que o projeto de produtos cada vez mais complexos seja cada vez mais rápido.
Para isso, as simulações de circuitos integrados precisam ser rápidas e precisas.
Neste contexto, este trabalho propõe um modelo em alto nı́vel de tempo e ener-
gia de uma NoC. A arquitetura utilizada é a Hermes, por ser simples e flexı́vel.
A linguagem de modelagem utilizada é SystemC, consagrada na indústria, e a
plataforma é MPSoCBench.

1. Introdução
Com o número de componentes funcionais dentro de um chip aumentando e a computação
sendo distribuı́da entre estes, o gargalo do desempenho computacional ocorre na
comunicação. As soluções tradicionais, como comunicação ponto-a-ponto (P2P) e
barramento, muitas vezes não atendem aos requisitos atuais de custo e desempenho
da indústria. Por isso, a arquitetura de comunicação denominada Network-on-Chip
(NoC) está sendo usada como solução, por possuir um desempenho próximo a uma
implementação P2P ocupando uma área próxima à de um barramento, sendo que P2P
ocupa uma área maior e barramento possui um desempenho pior.

Um projeto de circuito integrado é um processo complexo e trabalhoso. Como a
fabricação de um chip é cara, cada decisão de projeto tem que ser bem fundamentada. Por
isso, faz-se uso de simulações, que são mais rápidas, mais simples e mais baratas do que
se testar direto em silı́cio. SystemC [IEE 2011] é o padrão da indústria para modelagem
em alto nı́vel.

Este trabalho tem por objetivo principal a implementação de um modelo temporal
e energético de uma NoC. Um objetivo secundário é que o modelo proposto não possua
tempo de simulação maior que um modelo menos detalhado pré-existente. A arquitetura
utilizada como referência é a Hermes [Moraes et al. 2004].

2. Metodologia
A primeira fase do trabalho foi estudar as arquiteturas de NoC e as plataformas a serem
utilizadas. A arquitetura escolhida foi a Hermes, por ser simples e parametrizável.
A plataforma escolhida foi MPSoCBench [Duenha et al. 2014], por possuir várias
configurações de teste, um modelo de tempo genérico para NoCs e facilidade para acres-
centar o modelo de energia. Após o estudo do modelo genérico, verificou-se que ele não
possui caracterı́sticas essenciais para a arquitetura modelada, tais como buffer para cada
porta do roteador, algoritmo de arbitragem, limite de pacotes no buffer e conceito de flit.
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Após a implementação dessas caracterı́sticas, observou-se um aumento elevado
no tempo de simulação. Por isso, o modelo precisou de algumas otimizações de código e
mudanças de algoritmo. A principal delas foi transformar todos os módulos de roteador
num único módulo que trabalha como se fosse vários. Com a diminuição de módulos,
diminuiu-se a troca de contextos, que é um grande problema para simuladores de sistemas
multiprocessados [Duenha and Azevedo 2012].

O modelo de energia foi implementado levando em conta o tempo que cada flit
fica na rede e o quanto de energia é gasto por ele.

3. Resultados Parciais
A Figura 1 mostra o tempo de simulação normalizado entre os modelos feitos para os
programas dijkstra e hello world mutex do MPSoCBench. Noc.AT é o modelo genérico
pré-existente, Split.noc.AT é o modelo da Hermes com todas as caracterı́sticas faltantes
no modelo genérico e Unified.noc.AT é o modelo otimizado.

(a) Dijkstra (b) Hello world mutex

Figure 1. Tempo normalizado para cada modelo de acordo com o número de
processadores simulados

Por ser um trabalho em andamento, ainda não há resultados para o modelo de
energia.

4. Conclusão
Este trabalho propôs a implementação de um modelo de tempo e energia para uma NoC
com arquitetura Hermes. Os resultados parciais mostram que tal modelo atinge desem-
penho próximo ao de um modelo mais simples, apesar de possuir mais detalhes.
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Resumo. Pensamento Computacional é uma ferramenta para resolver 

problemas, desenvolver sistemas ou entender o comportamento humano a 

partir de conceitos da Ciência da Computação [Wing 2006]. Este artigo 

apresenta alguns trabalhos relacionados ao ensino de Pensamento 

Computacional, principalmente para crianças, e a proposta de uma 

ferramenta para apoiar o ensino dos conceitos de Pensamento 

Computacional. 

1. Pensamento Computacional 

Pensamento computacional, termo popularizado por Wing, é uma ferramenta na 

resolução de problemas que se aplica a todas as áreas de conhecimento. É preciso 

mostrar que o pensamento computacional não é uma habilidade necessária apenas para 

profissionais da área de computação, e que pode e deve ser utilizado como meio 

principal na resolução de diferentes problemas, e o resultado poderá ser uma solução 

confiável que utiliza recursos computacionais eficientemente [Wing 2006]. 

  Existem diversas iniciativas para ensino de Pensamento Computacional ou de 

conceitos de Computação, especialmente para crianças. Scratch é uma ferramenta 

desenvolvida pelo MIT que usa programação por blocos e permite que até crianças que 

não sabem ler possam desenvolver pequenos algoritmos [Scratch]. A CSTA, Computer 

Science Teachers Association, uma organização americana que promove o ensino de 

Ciência da Computação, já incluiu o Pensamento Computacional em sua proposta de 

currículo, propondo seu ensino para crianças de todas as idades [CSTA]. O Code.org, 

uma organização sem fins lucrativos, também propõe o ensino de Pensamento 

Computacional, e disponibiliza jogos educativos online com esse intuito [Code.org]. 

 Não existe uma definição absoluta de o que é Pensamento Computacional ou 

quais são seus conceitos. No entanto, alguns conceitos são mais recorrentes na literatura 

do que outros, e podemos considerar que eles formam uma base de conceitos 

fundamentais para o aprendizado e ensino de Pensamento Computacional. São eles: 

sequência, uma série de passos individuais; algoritmo, uma lista de instruções; 

repetição, a execução de uma mesma sequência múltiplas vezes; evento, uma 

determinada ação que está vinculada a outra ação ou evento externo; condicional, 

tomada de decisões baseada em uma condição pré-definida; depuração, testar um 

algoritmo para encontrar eventuais falhas; decomposição de problemas (função), 

dividir um problema grande em subproblemas que podem ser resolvidos mais 

facilmente; recursão, uma função que chama a si mesma; paralelismo, executar mais 
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de uma instrução (ou sequência de instruções) ao mesmo tempo, de forma independente 

ou não; abstração, ignorar partes do problema que não são necessárias; planejamento, 

saber planejar com antecedência os passos que serão tomados na resolução de um 

problema. 

 Módulos de ensino de Pensamento Computacional já foram propostos, por 

exemplo, pelo Code.org e pela CSTA [Code.org, CSTA]. Cada módulo tem uma faixa 

etária pré-determinada e aborda diferentes conjuntos de conceitos de Pensamento 

Computacional. A Tabela 1 mostra a proposta de divisão em módulos do Code.org. 

Tabela 1. Módulos para ensino de Pensamento Computacional, Code.org 

Nível Idades Pré-requisitos Conceitos 

1 4 a 6 Leitura (iniciantes) Sequência, repetição, eventos 

2 7 a 10 Leitura, matemática Condicionais, algoritmos, depuração 

3 9 a 10 Módulo 2 completo 
Decomposição de problemas, funções, 

repetições e condicionais aninhados 

2. Ferramenta para o ensino de Pensamento Computacional 

A partir da lista de conceitos de Pensamento Computacional que devem ser ensinados 

foi desenvolvido um protótipo de aplicativo para a plataforma Android que permite que 

a criança crie um algoritmo que será executado por uma personagem na tela do 

dispositivo móvel ou por um robô físico. O objetivo é ter um jogo educativo que seja 

atraente para crianças. Uma das telas do aplicativo pode ser vista na Figura 1, onde a 

criança deve criar um algoritmo para cumprir o objetivo (levar o cachorro ao osso) 

usando os comandos disponíveis no lado direito da tela. 

 

Figura 1. Tela do protótipo desenvolvido 
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Resumo. Este trabalho realiza análise de segurança nos principais aplicativos
bancários na plataforma Android. A análise de segurança abrange o aplicativo
móvel Android, a configuração do servidor e a conexão entre aplicativo e servidor.
Os resultados foram interessantes, pois na maioria dos aplicativos, foi possı́vel
personificar o banco para os clientes e obter informações sigilosas, como usuário,
senha, saldo, cartão de crédito, entre outros.

1. Introdução
Os bancos – aplicações crı́ticas – devem manter boas práticas de segurança. Se-

gundo a FEBRABAN [Federação Brasileira de Bancos 2014], cerca de 24% (25 milhões)
de contas utilizam Mobile Banking. Quase metade das contas correntes utilizam o Internet
Banking e uma em cada quatro contas utiliza o Mobile Banking, que teve um crescimento
de 127% de 2013 para 2014 e já representa 12% do número total de transações.

2. Ataques no protocolo SSL/TLS

BANCO
Login:

Senha:

Servidor

Cliente

Atacar!!!

Atacante

Rede Local

x1

2

6

5

3

4

Quem é o servidor?
EU!!! 

Sou um cliente,
posso conectar?

Tudo bem.

Figura 1. Ataque Man In The Middle dentro de uma rede local.

Os protocolos SSL/TLS [Holly Lynne McKinley 2003] foram concebidos com
objetivo de fornecer propriedades muito poderosas como: confidencialidade, integridade,
disponibilidade, autenticidade e irretratabilidade.
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O ataque Homem No Meio, do inglês Man In The Middle (MITM), é uma forma
de ataque em que os dados trocados entre duas partes são interceptados, registrados e
possivelmente alterados sem que as vı́timas percebam. Neste trabalho, o ataque é feito
dentro da mesma rede local, que encontra-se o cliente. Para controlar o cliente basta que o
atacante seja o administrador da rede ou forjar a resolução ARP.

3. Resultados
Na Tabela 1 temos os resultados dos servidores analisados e na Tabela 2 o resultado

da análise dos clientes (aplicativos Android).

Tabela 1. Resultado do SSLlabs sobre os servidores examinados. As notas
variam de A+ à F.

Banco do
Brasil Bradesco

Caixa
Econômica

Federal
Citibank HSBC Itaú Santander

Usa TLS 1.2 8 8 4 8 4 4 8

Usa TLS 1.1 8 8 8 8 4 4 8

Usa TLS 1.0 4 4 4 4 4 4 4

Usa SSL 3.0 4 4 4 8 4 4 4

Usa SSL 2.0 8 4 8 8 8 8 8

Usa RC4 4 4 4 8 8 4 4

Usa MD5 4 4 8 8 8 8 8

Usa SHA-1 4 4 4 4 4 4 4

Usa Segredo Futuro 8 8 8 8 8 8 8

Usa OCSP 8 8 8 8 4 8 8

Usa HPKP 8 8 8 8 8 8 8

Diffie-Hellman Inseguro 4 8 8 8 8 8 8

Vulnerável a Deterioração 4 4 8 8 4 4 4

Vulnerável ao POODLE 4 8 4 4 4 4 8

Vulnerável ao DoS 8 8 4 4 8 8 8

Vulnerável ao FREAK 4 4 8 8 8 8 8

Nota F F, F C C C, A-, A- F C

Tabela 2. Resultado dos aplicativos Android analisados.
Banco do

Brasil Bradesco
Caixa

Econômica
Federal

Citibank HSBC Itaú Santander

Vazamento de credenciais 8 4 4 4 8 4 4

MITM 8 8 8 8 8 8 4

MITM com certificado raiz 8 4 4 4 4 4 4

Redes sociais externas 8 4 8 4 8 4 8

Ausência de pinagem 8 4 4 4 4 4 4

4. Conclusão
A validação cuidadosa de chave pública, permite os clientes, avaliar cuidadosa-

mente as chaves públicas do servidor trocadas durante a conexão. Durante a validação feita
pelo cliente deve-se checar CRL, OCSP e pinagem. O servidor também deve aumentar o
nı́vel de segurança. Este objetivo pode ser alcançado deixando os algoritmos e protocolos
criptográficos obsoletos, além de implementar novas medidas de seguranças (Segredo
Futuro, por exemplo).
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Abstract. The teaching of computational thinking is being increasingly addres-
sed around the world, and more and more schools are adhering to the subject.
Researches indicate the those skills help not only programmers, but everyone,
with problem solving. A programmable robotic platform allow the teaching of
many interesting concepts and, as it resembles a toy, it’s easier to interact with
kids.

Resumo. O ensino de pensamento computacional é cada vez mais abordado e
escolas ao redor do mundo já estão adicionando a matéria à sua grade. Pes-
quisas indicam que o a matéria não ajuda apenas programadores, mas todas as
pessoas, proporcionando uma melhor capacidade de resolver problemas. Uma
plataforma robótica programável permite o ensino de diversos conceitos úteis
e, por se assemelhar a um brinquedo, facilita a interação com crianças.

1. Contexto
Existem hoje no mercado diversos produtos que se voltam para o ensino do pensamento
computacional: eletrônicos programáveis, baseados apenas em uma linguagem visual,
que permitem o desenvolvimento cognitivo da criança propondo desafios que devem ser
solucionados utilizando conceitos computacionais.

Os produtos variam de projetos abertos e disponibilizados online (como exemplo
o projeto Primo [Primo ]), a brinquedos complexos e de preço elevado. Dessa forma,
espera-se que o usuário tenha ou algum conhecimento prévio de eletrônica e programação
para conseguir montar o que foi disponibilizado ou condições financeiras de adquirir um
modelo comercial.

Em diversos paı́ses, a alfabetização digital (digital literacy) vem sendo aplicada
nas escolas. Um exemplo é a Inglaterra, onde há uma exigência que os alunos do ensino
primário sejam preparados para carreiras em programação e Ciência da Computação,
onde a resolução de problemas e o pensamento computacional vem sendo ensinados
[Paddick 2013]. Também há o projeto ProgeTiiger, criado na Estônia em 2012 para au-
xiliar no ensino de programação à crianças, onde a idéia não é treinar desenvolvedores
de aplicativos, mas pessoas que tenham uma relação mais inteligente com tecnologia,
computadores e internet [Olson 2014].

2. Objetivos
A criação de uma plataforma nacional que utilizasse de componentes acessı́veis e de fácil
montagem visa permitir uma ampla distribuição e uso do modelo para o ensino em es-
colas e até mesmo no cotidiano de uma criança, tornando o brinquedo uma ferramenta
educacional.
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Esse trabalho visa projetar tal robô e permitir que ele seja programável através de
dispositivos móveis. O uso de dispositivos móveis é outra maneira de proporcionar uma
abrangência maior do projeto, visto que grande parcela da polulação possui um aparelho
celular hoje.

3. Métodos
Para o ensino de conceitos básicos de programação serão propostos desafios que deverão
ser solucionados utilizando os comandos disponı́veis. Será construı́do uma espécie de
jogo, onde o personagem (robô) deverá percorrer um caminho determinado pelo usuário
e alcançar o objetivo com o menor número de movimentos possı́vel. Esse sequência será
montada por completo e só então executada pelo robô.

Para a comunicação com o dispositivo móvel e envio da programação foi utilizado
um módulo bluetooth (HC-06). Um protocolo simples foi criado, com cada movimento
do robô representado por um byte e mais dois bytes utilizados para sinalizar o envio de
sequências e a solicitação de execução da mesma. Apenas uma sequência é armazenada
por vez. Como micro-controlador foi utilizado um ATMega328. Para o protótipo foi
utilizada a placa Arduino Uno como meio de facilitar o desenvolvimento inicial do pro-
jeto. Para o controle dos motores foi utilizado o CI l293d, 4 meias pontes que permitem
controlar todos os dois motores através de sinais PWM.

A base utilizada foi um modelo comercial, facilmente encontrado em sites de
eletrônica e hobbystas. O conjunto contém uma base de policarbonato, um suporte para
quatro pilhas AA e dois motores com reduções e rodas compatı́veis.

4. Resultados
Durante o desenvolvimento do projeto, alguns obstáculos foram encontrados. Por optar-
mos por utilizar um hardware de baixo custo, problemas que seriam facilmente solucio-
nados através da aquisição de dispositivos mais robustos devem então ser resolvidos por
software.

O maior problema encontrado foi manter a fidelidade do movimento do robô ao
que foi solicitado. Mesmo com o mesmo sinal de entrada, os motores não giravam com a
mesma velocidade.

5. Conclusões
Com o resultado obtido até o momento, viu-se que é possı́vel construir uma plataforma
acessı́vel que auxiliaria no ensino de Pensamento Computacional.

O objetivo do projeto é permitir que o robô seja programado orientado a eventos,
adicionando sensores e alterando os comandos hoje existentes. Isso permitiria a aborda-
gem de conceitos mais complexos e um melhor ensino.
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3. Programação do WTD

“Existem muitas hipóteses em
ciência que estão erradas. Isso é
perfeitamente aceitável, eles são a
abertura para achar as que estão
certas”.

Carl Sagan
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Neste caṕıtulo, apresentamos a programação do X Workshop de Teses, Dis-
sertações e Trabalhos de Iniciação Cient́ıfica (WTD) do Instituto de Computação
(IC) da Unicamp.

A palestra de abertura, intitulada “Big Data Little Data in Genomic Analysis”,
foi ministrada pelo Professor Doutor Cassio Polpo de Campos da Queen’s University
Belfast (UK). A Professora Doutora Claudia Bauzer Medeiros ministrou o minicurso
“Terminei de redigir minha tese! Que bom! Agora só falta a defesa...” e o Professor
Doutor Anderson Rocha ministrou o minicurso “Digital Forensics: back, now and
then”.

As apresentações dos trabalhos foram realizadas em duas salas (316 e 351) e os
pôsteres foram exibidos no hall do IC3 (Tabelas 3.1 a 3.5). Os trabalhos foram avali-
ados por diversos professores e por alunos de doutorado do IC, os quais participaram
também como chairs das sessões.

O X WTD contou com 27 apresentações orais, 8 apresentações na forma de pôster e
também com 250 pessoas que participaram do evento como ouvintes ao longo de todo
o evento, sendo 162 participações presenciais e 84 participações online. Finalmente,
o X WTD contou com 19 pessoas que participaram como membros do comitê de
organização.

A palestra e os minicursos foram transmitidos online pelo website do evento, que
este ano foi remodelado. Os certificados foram confeccionados em formato eletrônico
e enviados diretamente para os e-mails dos participantes. Outra caracteŕıstica do
evento foi a participação de alunos no papel de avaliadores da banca e chairs das
sessões.

A Figura 3.1 mostra a distribuição dos trabalhos por área de pesquisa. Houve 51%
de trabalhos da área de Sistemas de Informação, 20% de Sistemas de Computação e
29% de Teoria da Computação. Destes, 46% dos trabalhos apresentados são de alunos
de doutorado, 37% de alunos de mestrado e 17% de alunos de iniciação cient́ıfica
(Figura 3.2). A Figura 3.3 apresenta uma tagcloud com as palavras-chave relacionadas
com os trabalhos apresentados.
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Tabela 3.1: Programação das apresentações orais do X WTD realizadas no dia 03 de
Agosto de 2015. As apresentações foram realizadas na sala IC-316.

Hora T́ıtulo do Trabalho Aluno Orientador Nı́vel Banca

Sistema de Informação Ademar Takeo Akabane (chair)

16:00 CIMAL: Courseware

Integration under Mul-

tiple versions to Assist

Learning

Márcio de Carva-

lho Saraiva

Profa. Claudia

Bauzer Medeiros

Doutorado Prof. Rodolfo Aze-

vedo, Profa. Rubira e

Ewerton Martins

16:30 Modelagem de Expe-

rimentos em eScience

usando Workflows Ci-

ent́ıficos e Ontologias

visando Reprodutibili-

dade e Reuso

Lucas Augusto

Montalvão Costa

Carvalho

Profa. Claudia

Bauzer Medeiros

Doutorado Prof. Rodolfo Aze-

vedo, Profa. Rubira e

Marleny Luque

17:00 Classificação de al-

goritmos para iden-

tificação sonora de

animais

Leandro Tacioli Profa. Claudia

Bauzer Medeiros

Doutorado Prof. Rodolfo Aze-

vedo, Profa. Rubira e

Marleny Luque

Tabela 3.2: Programação dos minicursos e painel do X WTD realizados no dia 03 de
Agosto de 2015. As apresentações foram realizadas na sala IC2-85.

Hora T́ıtulo Palestrante(s)

09:00 Terminei de redigir minha tese! Que bom!

Agora só falta a defesa....

Profa. Claudia Bauzer Medeiros

10:45 Painel ”Internet of Things” Prof. Arthur João Catto, Prof. Guido Costa Souza de

Araújo, Profa. Maria Cećılia C. Baranauskas, Prof. Ed-

son Borin e Prof. Omar Carvalho Branquinho

13:00 Digital Forensis: back, now and then Prof. Anderson Rocha

Figura 3.1: Distribuição das áreas de pesquisa dos trabalhos apresentados
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Tabela 3.3: Programação das apresentações orais do X WTD realizadas no dia 04 de
Agosto de 2015. As apresentações foram realizadas na sala IC-316.

Ińıcio T́ıtulo do Trabalho Aluno Orientador Nı́vel Banca

Sistema de Informação Samuel Martins (chair)

09:00 Extracting Emotions

from Twitter for Bra-

zilian Stock Market

Prediction

Fernando José

Vieira da Silva

Prof. Heiko, Profa.

Rubira e Fabŕıcio

Matheus Gonçalves

09:30 Mapeamento de onto-

logias em ĺınguas dife-

rentes

Juliana Medeiros

Destro

Prof. Heiko, Profa.

Rubira e Lucas A. M.

C. Carvalho

10:00 Coffee Break e Apresentações de Pôsteres

10:30 Automated Test Gene-

ration in an iterative

and incremental deve-

lopment

Tháıs Harumi Us-

sami

Prof. Heiko, Profa.

Rubira e Márcio Sa-

raiva

11:00 Um framework ba-

seado em Ontologias

para a pesquisa de

vulnerabilidades em

aplicações Android

Luiz Claudio Na-

varro

Prof. Heiko, Profa.

Rubira e Márcio Sa-

raiva

11:30 Real-Time Human Ac-

tion Recognition Based

on Motion Shapes

Thierry Moreira Prof. Fábio, Profa.

Rubira e John Vargas

12:00 Almoço

Sistema de Informação Marcelo Palma (chair)

14:00 Desenhando a In-

teração e Colaboração

em Sistemas de Apren-

dizado Ativo

Fabŕıcio Matheus

Gonçalves

Profa. Eliane, Prof.

Hélio e Ricardo Ca-

ceffo

14:30 Dispositivos Móveis e

Aprendizado Ativo: do

uso informal de aplica-

tivos ao formal

Ewerton Martins

de Menezes

Prof. Fábio, Prof.

Falcão e Judisha

Ramı́rez

15:00 A novel approach to

structuring biological

identification keys

Fagner Leal Pan-

toja

Prof. Tomasz, Prof.

Falcão e Leandro Ta-

cioli

15:30 Geração Semiautoma-

tica de Máquinas Fini-

tas de Estados Esten-

didas a partir de docu-

mento de padronização

em ĺıngua natural

Juliana Galvani

Greghi

Prof. Tomasz, Prof.

Falcão e Daniele Maia

Rodrigues

16:00 Coffee Break e Apresentações de Pôsteres

Sistema de Informação Thierry Moreira (chair)

17:00 LinkPredition usando

algoritmos genéticos

Ray Dueñas

Jiménez

Profa. Eliane, Prof.

Pannain e Daniele

Maia Rodrigues

17:30 Testes de linhas de pro-

duto de software base-

ado em modelos de es-

tado

Leydi Erazo Prof. Hélio, Prof.

Pannain e Daniele

Maia Rodrigues

18:00 Técnicas de Suma-

rização e Extração de

Informações de Fóruns

Eletrônicos

Daniel Bueno Do-

nadon

Prof. Heiko, Prof.

Hélio e Daniele Maia

Rodrigues
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Tabela 3.4: Programação das apresentações orais do X WTD realizadas no dia 04 de
Agosto de 2015. As apresentações foram realizadas na sala IC-351.

Ińıcio T́ıtulo do Trabalho Aluno Orientador Nı́vel Banca

Teoria da Computação Leydi Erazo (chair)

09:00 Uma abordagem

heuŕıstica para o pro-

blema de roteamento

em arcos capacitado e

aberto

Rafael Kendy

Arakaki

Prof. Xavier, Marina

(pos-doc) e Amanda

Cristina

09:30 Projeto de Redes com

Arrendamento

Murilo Santos de

Lima

Prof. Xavier, Marina

(pos-doc) e Amanda

Cristina

10:00 Coffee Break

10:30 Implementação em

Tempo Constante

de Amostragem de

Gaussianas Discretas

Jheyne Nayara

Ortiz

Prof. Cid, Alexandre

(pos-doc) e Pedro Al-

ves

11:00 Formulação base-

ada em fluxo para o

problema da árvore

geradora com muitas

folhas

Márcio Félix Reis Prof. Cid, Alexan-

dre (pos-doc) e Andrei

Braga

11:30 O problema do ciclo

dominante

Lucas Porto Ma-

ziero

Prof. Cid, Prof.

Lehilton e Vinicius Pe-

reira

12:00 Almoço

Sistemas de Computação Armando Faz (chair)

14:00 Ferramentas para si-

mulação numérica na

nuvem

Renan Monteiro

Pinto Neto

Prof. Lehilton, Prof.

Diego Aranha e Ro-

drigo A. R. da Silva

14:30 Fog Computing e

uma arquitetura para

migração ao vivo de

máquinas virtuais de

Cloudlet-em-Cloudlet

Márcio Moraes

Lopes

Prof. Paulo Ĺıcio,

Prof. Diego Aranha e

Gerson Carriel

15:00 Identifying Android

malware using dy-

namically obtained

features

Vitor Monte

Afonso

Prof. Edmundo, Prof.

Diego Aranha e Ger-

son Carriel

15:30 Computer Security

by Hardware-Intrinsic

Authentication

Caio Hoffman Prof. Paulo Ĺıcio,

Prof. Edmundo e Ger-

son Carriel

16:00 Coffee Break e Apresentações de Pôsteres

Teoria da Computação Roberto Cabral (chair)

17:00 As conjecturas de

Linial e Berge sobre

partições em digrafos

Maycon Sambi-

nelli

Prof. Jorge Stolfi,

Prof. Flávio e Murilo

de Lima

17:30 Fast Implementation

of Curve25519 using

AVX2 (to be presented

on Latincrypt 2015)

Armando Faz

Hernández

Prof. Jorge Stolfi,

Prof. Flávio e Rafael

Cano

18:00 cuYASHE: Com-

putação sobre dados

cifrados em GPUs

Pedro Alves Prof. Jorge Stolfi,

Prof. Flávio e Rafael

Cano
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Tabela 3.5: Programação das apresentações de pôsteres do X WTD realizadas no Hall
do IC3.

T́ıtulo do Trabalho Aluno Orientador Nı́vel Área

The All-pairs Suffix Prefix Matching

Problem

William Hideki

Azana Tustumi

Prof. Guilherme

P. Telles

Iniciação

cient́ıfica

Teoria da

computação

Simulação baseada em Autômatos Ce-

lulares de Múltiplas Camadas na Web

Rogério de Oli-

veira Bernardo

Prof. André Sa-

tanchè

Iniciação

cient́ıfica

Sistema de

informação

Malicious Software Identification th-

rough Operating System Monitoring

Marcus Felipe Bo-

tacin

Prof. Paulo Ĺıcio

de Geus

Iniciação

cient́ıfica

Sistema de

computação

Simulação em alto ńıvel de tempo e

energia para Network-on-Chip

Thiago d’Eça San-

tiago

Prof. Rodolfo

Azevedo

Mestrado Sistema de

computação

Estudo e desenvolvimento de ferra-

mentas de suporte ao ensino de Pen-

samento Computacional

Láıs Minchillo Profa. Juliana Bo-

rin

Iniciação

cient́ıfica

Sistema de

computação

A fast and robust negative mining ap-

proach for enrollment in face recogni-

tion systems

Samuel Botter

Martins

Prof. Alexandre

Xavier Falcão

Doutorado Sistema de

informação

Análise de Segurança em Aplicativos

Bancários na Plataforma Android

Rafael Junio da

Cruz

Prof. Diego F.

Aranha

Iniciação

cient́ıfica

Teoria da

computação

Plataforma Robótica Para o Ensino de

Pensamento Computacional

Carlos Eduardo

Millani

Prof. Edson Bo-

rin e Profa. Juli-

ana Freitag Borin

Iniciação

cient́ıfica

Sistema de

computação

Figura 3.2: Quantidade relativa de alunos de Iniciação Cient́ıfica, Mestrado e Douto-
rado
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Figura 3.3: Tagcloud com as palavras-chave relacionadas com os trabalhos apresen-
tados.


