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Mensagem da Coordenação Geral
Sejam bem vindos todos os participantes do XV Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de

Sistemas Computacionais (SBSeg 2015). Através dos anos, o SBSeg vem se consolidando como um dos
principais eventos científicos na área de Informática no país, trazendo sempre conceitos e práticas inovado-
ras nas áreas de Segurança de Sistemas Computacionais e da Informação. Estamos extremamente honrados
pela confiança recebida para a concretização de mais uma edição deste importante evento e novamente em
Florianópolis, Santa Catarina.

O SBSeg proporciona meios para troca de ideias e experiências entre professores, pesquisadores, pro-
fissionais e estudantes atuantes em suas áreas de interesse. É sempre um grande desafio manter ou melhorar
o SBSeg nos padrões de qualidade de suas exitosas edições passadas.

A programação do SBSeg 2015 engloba um conjunto de atividades abrangentes e de alta qualidade
técnica. São dez sessões técnicas nas quais serão apresentados 23 (vinte e três) artigos completos e 14 (qua-
torze) resumos estendidos, selecionados por meio de um rigoroso trabalho de revisão. Esta seleção envolve
uma grande variedade de temas pertinentes e atuais relacionados às áreas de Segurança da Informação
e de Sistemas Computacionais. A programação inclui ainda quatro palestras proferidas por pesquisado-
res internacionais e nacionais renomados abordando temas extremamente atuais nos tópicos do simpósio.
São oferecidos quatro minicursos, voltados à formação e atualização dos participantes sobre tópicos sele-
cionados através de chamada pública. Adicionalmente, o Fórum de Segurança Corporativa e mais cinco
workshops são realizados em paralelo às sessões técnicas do SBSeg, focados em temas específicos e emer-
gentes relacionados à temática do simpósio.

As excelentes atividades programadas nesta edição são produto dos esforços de seus respectivos co-
ordenadores. Um agradecimento muito especial aos professores Carlos Maziero (UFPR) e Routo Terada
(USP), coordenadores do Comitê de Programa, ao Prof. Marinho Barcellos (UFRGS), coordenador de pa-
lestras, ao Prof. Eduardo Souto (UFAM), coordenador dos minicursos, ao Prof. Adriano Cansian (UNESP),
coordenador do Fórum de Segurança Corporativa, e aos professores, Altair Santin (PUCPR), Marco Au-
rélio Henriques (UNICAMP), Raphael Machado (INMETRO), Sandro Süffert (Apura), Rafael Obelheiro
(UDESC), Jeroen van de Graaf (UFMG) e Diego Aranha (UNICAMP), coordenadores dos workshops, pelo
tempo e empenho na efetivação das várias trilhas do SBSeg 2015.

Por fim, exaltamos o trabalho intenso e extremamente competente realizado pelos integrantes do Comitê
de Organização, em especial agradecemos aos professores Frank Siqueira (UFSC), Emerson Mello (IFSC),
Rafael Obelheiro (UDESC) e Anita Fernandes (UNIVALI). Agradecemos ainda à diretoria da SBC, pro-
motora do SBSeg, pela confiança depositada em nós, e pelo competente apoio organizacional prestado pela
equipe administrativa da SBC. Somos também gratos aos integrantes do Comitê Consultivo do SBSeg e à
coordenação da Comissão Especial em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (CESeg)
pelo suporte logístico e financeiro inicial prestado à organização do SBSeg 2015. Gostaríamos de agradecer
ainda aos patrocinadores do simpósio: o Comitê Gestor da Internet no Brasil, às agências governamentais
de fomento – CNPq, CAPES e FAPESC – e às empresas patrocinadoras, Intel e Google, por reconhecerem
o SBSeg como um evento importante para o fomento à pesquisa e inovação nas áreas de Segurança da
Informação e de Sistemas Computacionais. Por fim, agradecemos a UFSC e a UNIVALI, por prestarem o
indispensável suporte na realização desta edição do SBSeg.

Desejamos a todos os participantes uma excelente estadia em Florianópolis. Aproveitem as belezas da
Ilha e tirem proveito de todo o conhecimento que as atividades o SBSeg 2015 tem a lhes oferecer.

Michelle Wangham, UNIVALI
Joni Fraga, UFSC

Coordenadores Gerais do SBSeg 2015
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Mensagem da Coordenação do Comitê de Programa
Para nós, foi motivo de orgulho e preocupação ter recebido o convite para coordenar o Comitê de Pro-

grama do SBSeg 2015. Orgulho, por ocupar um posto de muita relevância no cenário nacional de pesquisa
em segurança computacional, ocupado previamente por pesquisadores de grande renome; preocupação, por
saber das responsabilidades da missão e dos esforços necessários para levá-la a bom termo.

O primeiro passo de nossa empreitada foi buscarmos a cumplicidade dos melhores profissionais da
área, tão motivados e tão comprometidos quanto nós na construção de um evento de qualidade. Felizmente,
nosso chamado foi atendido sem hesitação, e conseguimos constituir um Comitê de Programa do qual nos
orgulhamos muito: são 46 nomes de alta relevância na área de segurança de sistemas e da informação, de
todos os cantos deste país e também do exterior. Este Comitê de alto nível realizou de forma irrepreensível
seu meticuloso trabalho de avaliação dos artigos submetidos.

Tivemos 77 submissões de artigos completos, um número expressivo que demonstra a consolidação do
evento no panorama nacional de pesquisa. Destes, foram aceitos 23 artigos para apresentação e publicação,
o que se traduz em uma taxa de aceitação em torno de 30%. Além dos artigos completos, foram também
submetidos 32 resumos estendidos, dos quais 14 foram aceitos para publicação. Foi realizado um esforço
no sentido de aceitar uma proporção maior de resumos estendidos, sem contudo abrir mão de um nível
mínimo de qualidade, como forma de estimular uma maior participação da comunidade.

Todo este trabalho não seria possível sem o esforço dos membros do comitê de programa e dos ava-
liadores, que contribuíram com seu tempo e seus conhecimentos para construir avaliações sólidas, bem
fundamentadas, que permitiram a seleção criteriosa dos melhores trabalhos submetidos. O SBSeg não
existiria não fosse a soma desses inestimáveis esforços individuais. A todos eles, nossos agradecimentos.

Por fim, expressamos aqui nossos sinceros agradecimentos aos coordenadores gerais do SBSeg 2015,
professores Michelle Wangham e Joni Fraga, pela confiança em nós depositada e pelo generoso apoio
oferecido sempre que solicitado.

A todos um excelente Simpósio!

Carlos Maziero, UFPR
Routo Terada, USP

Coordenadores do Comitê de Programa do SBSeg 2015
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Mensagem da Coordenação do WTICG
O Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica e de Graduação (WTICG) é um evento itinerante,

organizado em conjunto com o Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computa-
cionais (SBSeg). Neste ano de 2015, em sua 9a edição, o evento será realizado na cidade de Florianópolis.
O objetivo do workshop é promover a divulgação de trabalhos científicos nas áreas de segurança da infor-
mação e de sistemas computacionais. O WTICG é destinado aos potencias futuros pesquisadores das áreas
citadas anteriormente, que estão na condição de estudante de graduação e recém-graduados no período da
submissão.

O WTICG contou com a valiosa colaboração de 40 revisores de alta competência técnica, que após
o processo de avaliação selecionaram 15 trabalhos, 11 trabalhos completos e 4 pôsteres. Este ano foi a
primeira vez que tivemos chamada para a trilha pôster no WTICG.

A programação do WTICG terá três seções técnicas (Criptografia & Segurança em Aplicações, Segu-
rança em Redes, e Incidentes de Segurança & Segurança em Sistemas Móveis e Embarcados), uma sessão
de pôster e uma palestra com o título “Mitigando os Riscos de Segurança em Aplicações Web”.

Após as apresentações orais do WTICG serão anunciados os três melhores trabalhos completos que
serão premiados e convidados a submeter uma versão estendida do seu artigo a revista REIC da SBC. Além
disto será premiado o melhor pôster.

Eu gostaria de agradecer aos autores pela escolha do WTICG para submeter seus trabalhos, aos revisores
pelo trabalho incansável de revisão e aos coordenadores gerais, profa. Michelle Wangham e prof. Joni
Fraga, pela confiança depositada em mim para coordenar este workshop.

Gostaria de dizer também que foi muito prazeroso para mim conduzir os trabalhos do WITCG e espero
que todos aproveitem o evento ao máximo, em Florianópolis.

Altair Olivo Santin, PUCPR
Coordenador do WTICG 2015
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Mensagem da Coordenação do WRAC+
O I Workshop de Regulação, Avaliação da Conformidade e Certificação de Segurança (WRAC+) tem

por objetivo proporcionar um fórum onde Governo, Laboratórios, Academia, Indústria e Sociedade possam
discutir os potenciais e os limites das ferramentas da regulação e da avaliação da conformidade no campo
da Segurança da Informação.

Neste primeiro WRAC+, temos o privilégio de contar com a presença dos diversos segmentos da so-
ciedade, representados através de onze palestras que trazem as visões do Governo, dos Laboratórios, das
Universidades e da Indústria a respeito da Segurança da Informação e das formas através das quais as ferra-
mentas da Regulação e da Avaliação da Conformidade podem auxiliar a Sociedade a alcançar um adequado
status de Segurança. Apresentamos, a seguir, a lista de palestras do I WRAC+:

• Abertura: Raphael Machado, Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

• Histórico da atuação do Inmetro em regulamentação de segurança: Luiz Fernando Rust, Inmetro -
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

• O SBAC e as avaliações da conformidade na área de segurança: Gustavo Kuster, Inmetro - Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

• Avaliação de equipamentos da ICP-Brasil: Ruy Ramos, ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação.

• A experiência do MTE com a avaliação de Registradores Eletrônicos de Ponto: Rodrigo do Carmo,
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

• Gestão de Riscos de Segurança da Informação na Administração Pública Federal: Paulo Bueno, CTI
- Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer.

• Certificação e Homologação de Programas e Equipamentos de TIC: Anderson de Araujo, SLTI/MPOG
- Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.

• SHCDCIBER - ideias norteadoras do projeto: Cel. Eiras, Estado-Maior do Exército.

• Requisitos técnicos de Registradores Eletrônicos de Ponto: Prof. Carlos d’Ávila, LASPI/UFRJ -
Laboratório de Aplicações Tecnológicas para o Setor Produtivo Industrial da UFRJ.

• Infraestrutura de Chaves Públicas para Aplicações Metrológicas: Jonny Doin, SIBAPEM - Sindicato
da Indústria de Balanças, Pesos e Medidas de São Paulo.

• Fundamentos do Sistema de Homologação e Certificação de Produtos e Serviços de Defesa Ciber-
nética: Prof. Sanderson Barbalho, UnB - Universidade de Brasília.

• Ambiente seguro para a análise e validação de software: Davidson Boccardo, Inmetro - Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Dois dos palestrantes acima optaram por submeter seus trabalhos na forma de artigos, os quais foram
avaliados por um corpo de revisores independentes - cada artigo foi avaliado por três revisores - e recomen-
dados para publicação nos anais do WRAC+.

Esperamos que o WRAC+ seja o primeiro passo no estabelecimento de uma infraestrutura de regulação
e avaliação da conformidade em Segurança da Informação no Brasil.

Raphael Machado
Coordenador do I WRAC+
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Mensagem da Coordenação do WTE
A segunda edição do Workshop de Tecnologia Eleitoral (WTE), como evento satélite do XIV Simpósio

Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg 2015), tem como objetivo
principal fomentar a pesquisa em tecnologia eleitoral, na tentativa de reaproximar a academia das questões
ligadas ao voto eletrônico. Mesmo realizando eleições puramente eletrônicas desde 1996 (e integralmente
desde 2000), a participação do meio acadêmico ainda tem sido pouco expressiva. Do ponto de vista de segu-
rança e transparência, o problema se torna crítico após sucessivas manifestações da comunidade científica
brasileira na direção de apontar problemas intrínsecos no modelo de votação eletrônica utilizado no Brasil.
Desta forma, fornecer um fórum para discussão técnica, apresentação de artigos e contato com trabalhos de
excelência internacional pode contribuir para o treinamento de estudantes, pesquisadores e profissionais na
área.

Para esta edição, decidiu-se por manter o formato de evento curto com organização simples, com pro-
grama formado pela apresentação de artigos científicos, apresentações de trabalhos em curso por membros
do Comitê de Programa e uma palestra convidada ministrada por pesquisador internacional. Foram recebi-
das e revisadas 2 submissões em caráter anônimo, sendo aceita para publicação apenas a submissão melhor
avaliada. A palestra internacional, ministrada por Iván Ariel Barrera Oro, trata da análise de segurança do
sistema de votação eletrônica utilizado na Argentina.

A coordenação do evento agradece em especial ao Comitê de Programa, formado pelos professores
Mario Gazziro (UFABC), Ruy J. Guerra B. de Queiroz (UFPE) e Roberto Samarone Araújo (UFPA); que
auxiliou na avaliação dos artigos submetidos e contribuiu com a composição do programa com palestras
sobre seus trabalhos em curso. Espera-se que o workshop venha desempenhar papel importante do ponto
de vista científico, na forma de apresentação de trabalhos acadêmicos; mas também contribua para um
amadurecimento na discussão em torno de tecnologia eleitoral utilizada no país, estabelecendo bases mais
sólidas para sua avaliação.

Diego F. Aranha, UNICAMP
Jeroen van de Graaf, UFMG

Coordenadores do WTE
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Mensagem da Coordenação do WFC
O Workshop de Forense Computacional (WFC) visa ser um fórum para discussões e apresentações

técnicas de trabalhos em torno do estado da arte de tecnologias relacionadas com forense computacional.
Além disso, busca-se também identificar os desafios de pesquisa e possibilitar a integração de pesquisadores
e profissionais da área.

Em 2015 o WFC chega à sua quarta edição, sendo novamente realizado em conjunto com o SBSeg,
dando continuidade à parceria de sucesso iniciada no SBSeg 2012, em Curitiba.

Nesta edição, o evento terá duas sessões técnicas de artigos científicos e uma palestra sobre desafios
da computação forense, proferida pelo Prof. Ricardo Kléber Galvão (IFRN). Uma inovação no programa
é a realização de uma oficina e de um desafio forense, que propiciarão uma introdução hands-on à análise
forense, buscando assim fomentar o interesse pela área.

Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, aos pesquisadores que prestigiaram o WFC submetendo
artigos para o evento. Muito obrigado também aos integrantes do comitê de programa e revisores adici-
onais, que contribuíram com sua expertise para garantir a qualidade do programa do workshop. Por fim,
mas não menos importante, agradecemos também à comissão organizadora do SBSeg, especialmente aos
coordenadores gerais do evento, Profa. Michelle Wangham e Prof. Joni Fraga, que não pouparam esforços
para fazer um ótimo evento.

Em nome do WFC, cumprimentamos a todos os participantes, desejando uma excelente estada em
Florianópolis, e que possam desfrutar dos encantos da Ilha da Magia e aproveitar todas as atividades do
SBSeg.

Rafael R. Obelheiro (UDESC)
Sandro Süffert (Apura)

Coordenadores do WFC
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Mensagem da Coordenação do WGID
O Workshop de Gestão de Identidades Digitais (WGID) é um evento que já se encontra em sua quinta

edição dentro do SBSeg, com os objetivos de ser um fórum para discussões sobre o estado da arte de
tecnologias relacionadas à gestão de identidades digitais, identificar os principais desafios de pesquisa e
aproximar os grupos de pesquisadores atuantes na área.

Nesta edição, o programa do Workshop contará com um palestrante convidado, Prof. Ricardo Custódio
da UFSC, que abordará o tema de gestão de identidades sob as óticas do usuário e dos provedores de serviço,
buscando propor formas de se descomplicar os serviços oferecidos.

As tecnologias e serviços colocados à disposição dos usuários da internet evoluem de forma muito
rápida e está se tornando cada vez mais desafiador criar e manter mecanismos de autenticação e autorização
que sejam confiáveis, robustos e preservem a privacidade dos usuários. Neste contexto, teremos um painel
de discussões onde pesquisadores da área debaterão o futuro da gestão de identidades e de atributos, levando
em conta os problemas atuais e perspectivas que se assomam no horizonte.

Aproveitaremos a oportunidade do encontro no WGID para fazer duas rápidas apresentações sobre as
atividades do Comitê Técnico de Gestão de Identidades e sobre o Laboratório de Gestão de Identidades,
ambos da RNP, com o objetivo de divulgar os serviços oferecidos pelos mesmos para a comunidade de
ensino e pesquisa nacionais.

Um ponto de destaque do workshop é a apresentação de artigos científicos nas seções técnicas. Pesqui-
sadores foram convidados a submeter trabalhos originais relacionados à Gestão de Identidades e aqueles
aprovados após uma rigorosa avaliação pelo comitê de programa serão apresentados pelos seus respectivos
autores. Há ideias bastante diversificadas e inovadoras nos artigos e convidamos todos a prestigiarem as
apresentações.

Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos aos membros do Comitê de Programa pelo trabalho
de excelente qualidade realizado nas revisões dos artigos e a todos os autores que prestigiaram o WGID,
submetendo seus trabalhos e divulgando suas pesquisas.

Gostaríamos de agradecer também todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram na organização
do WGID 2015 e, em especial, os Coordenadores Gerais do SBSeg 2015, Profs. Michelle Wangham e Joni
Fraga, pelo enorme apoio dado à realização deste workshop.

Em nome do Comitê de Programa do WGID, saudamos todos os participantes do workshop, com votos
de que tirem o máximo proveito do evento.

Prof. Marco Aurélio Amaral Henriques, Unicamp
Coordenador do WGID 2015
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Inferência Estática da Frequência Máxima de Instruções
de Retorno para Detecção de Ataques ROP

Rubens Emı́lio, Mateus Tymburibá e Fernando Magno Quintão Pereira

1Universidade Federal de Minas Gerais

{rubens,mateustymbu,fernando}@dcc.ufmg.br

Abstract. A program subject to a Return Oriented Programming (ROP) attack
usually presents an execution trace with a high frequency of return instructi-
ons. From this observation, several research groups have proposed to monitor
the density of returns to detect ROP attacks. These techniques use universal
thresholds: the density of return operations that characterizes an attack is con-
sidered to be the same for every application. This paper shows that universal
thresholds are easy to circumvent. As an alternative, we introduce a static code
analysis that estimates the maximum density of return instructions possible for
a program. This analysis determines detection thresholds for each application;
thus, making it more difficult for hackers to compromise programs via ROPs.

Resumo. Programas que sofrem ataques baseados em Programação Orientada
a Retorno (ROP) tendem a apresentar traços de execução com alta densidade de
operações de retorno. A partir dessa observação, diversos pesquisadores pro-
puseram formas de detectar ataques baseadas na monitoração da frequência de
execução de instruções de retorno. Essas soluções utilizam limiares universais:
a mesma densidade de retornos caracteriza ataques em diferentes aplicações.
Este artigo mostra que limiares universais são fáceis de evadir. Como alter-
nativa, apresenta-se um algoritmo que estima estaticamente a maior densi-
dade de instruções de retorno possı́vel durante a execução de um programa.
Essa análise de código encontra limiares de detecção especı́ficos para cada
aplicação, dificultando assim, a realização de ataques baseados em ROP.

1. Introdução

Ataques do tipo ROP (do inglês Return-Oriented Programming) estão entre os mais
difı́ceis de detectar e prevenir. Investidas desse tipo ocorrem quando o invasor consegue
encadear a execução de pequenos blocos de instrução, popularmente chamados gadgets,
que terminam em uma instrução de retorno ou de desvio indireto [Shacham 2007]. Ata-
ques ROP são efetivos porque eles são capazes de contornar mecanismos de proteção
tı́picos de sistemas operacionais modernos, como W⊕X [PaX 2003a]. Testemunho desse
sucesso é o fato de alguns malware famosos, como Stuxnet e Duqu [Callas 2011], serem
baseados no modelo de ataque ROP.

Existe um grande esforço, tanto na academia quanto na indústria, para de-
senvolver mecanismos que protejam programas contra ataques do tipo ROP. Por
exemplo, os primeiros três lugares do prêmio BlueHat 2012, patrocinado pela Mi-
crosoft Research Foundation, foram destinados a métodos de prevenção de ataques
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ROP1. Uma técnica de proteção bastante utilizada atualmente consiste em monito-
rar a frequência de desvios indiretos executados pelo programa [Chen et al. 2009,
Davi et al. 2009, Han et al. 2013, Jiang et al. 2011, Pappas et al. 2013, Yuan et al. 2011,
Cheng et al. 2014, Tymburibá et al. 2014]. Essa técnica baseia-se em um princı́pio muito
simples: gadgets usadas em ataques ROP possuem poucas instruções. Portanto, uma alta
densidade de desvios indiretos durante a execução de um processo é um forte indı́cio de
ataque. Assim, quando tal densidade ultrapassa um certo limiar, um ataque é reportado.

Em geral, as proteções que monitoram a frequência de instruções estabelecem
um limiar único para qualquer aplicação a ser protegida. Esse fato abre brechas para
que atacantes consigam contornar defesas baseadas na monitoração de frequência de des-
vios indiretos [Carlini and Wagner 2014, Göktas et al. 2014]. O principal mecanismo de
evasão, nesse caso, consiste na utilização de gadgets mais longos. Encontrar tais gadgets
não é fácil, porém é possı́vel, conforme discutiremos na Seção 4. O desafio de estabelecer
limiares especı́ficos para a frequência de instruções executadas por aplicações, impulsio-
nado pelas descobertas de Carline e Goktas, é a principal motivação deste trabalho, e nos
leva a defender as seguintes teses:

(i) A monitoração da frequência de instruções deve utilizar limiares de
segurança baseados na natureza da aplicação, em vez de usar valores fixos.

(ii) É possı́vel utilizar técnicas de análise estática de código para encontrar
a maior densidade de desvios indiretos (Trop) que pode ser observada durante a
execução de uma aplicação.

(iii) O valor (Trop) pode ser usado para melhorar a detecção de ataques ROP
via mecanismos baseados em monitoração da frequência de desvios indiretos.

Com o intuito de comprovar essas teses, foi desenvolvido neste trabalho um al-
goritmo capaz de identificar estaticamente a frequência máxima de instruções de re-
torno executadas por uma aplicação, à partir da análise do seu código-fonte. A prin-
cipal contribuição deste artigo é, então, suprir uma lacuna existente entre as técnicas
de defesa contra ROP baseadas em monitoração de frequência de instruções: mesmo
quando a proteção baseada na densidade de desvios oferece suporte à definição de li-
miares variáveis, não se conhece um mecanismo preciso e eficiente que encontre esses
limiares. Este artigo descreve, na Seção 4, o primeiro algoritmo que estima, de forma
totalmente estática, e com baixo custo computacional, a maior densidade de instruções
de retorno possı́vel para uma certa aplicação. Ressalta-se que o algoritmo descrito é
prático: sua análise de complexidade, apresentada na Seção 4.4, demonstra que ele exe-
cuta em tempo O(IW ), sendo I o número de instruções assembly no programa e W um
parâmetro pré-definido que indica o tamanho da maior sequência de instruções em que
desvios indiretos serão procurados.

O algoritmo elaborado neste trabalho foi implementado na infra-estrutura de
compilação LLVM [Lattner and Adve 2004]. Essa implementação foi usada para esti-
mar máximas densidades de instruções de retorno para todos os programas da coleção
SPEC CPU 2006. Esses experimentos, descritos na Seção 5, indicam que nossa técnica
é eficiente, consistente e precisa. Ela é eficiente porque mesmo para aplicações gran-
des, compostas por até 700 mil instruções assembly, os limiares são estimados em menos

1http://www.microsoft.com/security/bluehatprize/
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de 2.500 segundos. Uma abordagem dinâmica para resolver o mesmo problema gasta
3.600 segundos. O algoritmo proposto é consistente porque falsos negativos não foram
observados em testes sobre traços com mais de sete trilhões de instruções assembly. E
ele é preciso porque encontrou valores exatos para um conjunto de benchmarks pequeno
o suficiente a ponto de possibilitar que resultados fossem verificados manualmente. A
acurácia e o baixo custo computacional do algoritmo proposto nos permitem afirmar que
essa técnica será uma aliada importante dos mecanismos de proteção contra ataques ROP
baseados no controle da densidade de instruções.

2. Visão Geral
Existem diversas abordagens diferentes para monitorar a frequência de instruções de
desvio indireto a fim de detectar ataques ROP. Neste trabalho, adotaremos o recente
método da Janela Deslizante [Tymburibá et al. 2014]. Utilizaremos essa técnica porque
ela é menos sucetı́vel aos ataques descritos por Carlini [Carlini and Wagner 2014] e Gok-
tas [Göktas et al. 2014]. Além disso, ela admite uma implementação em hardware de
custo computacional zero, enquanto as demais proteções impõem um tempo de execução
adicional médio que varia entre 1% e 530%, segundo os próprios autores. Ressaltamos
que a técnica de estimativa da densidade máxima de instruções que descrevemos neste ar-
tigo não depende do mecanismo de monitoração adotado. Em outras palavras, mediante
pequenos ajustes, a solução descrita na Seção 4 deste trabalho pode ser empregada sobre
outras abordagens de monitoração da frequência de instruções.

A proteção baseada no controle da frequência de instruções de retorno através de
uma janela deslizante estabelece que cada instrução executada pela aplicação deve ser
monitorada. O monitoramento de cada instrução é efetuado pela marcação de valores 0
(zero) ou 1 (um) em uma janela de bits de tamanho fixo, que registra o tipo das últimas
instruções executadas. O valor 1 (um) é escrito na posição corrente da janela sempre
que uma instrução RET é executada. Para todas as outras instruções, o valor 0 (zero) é
escrito. A cada atualização da janela, conta-se a quantidade de bits ligados (valor 1). Se
essa contagem exceder um limiar preestabelecido, dispara-se um alerta de ataque ROP. A
Figura 1 ilustra o funcionamento da janela deslizante para um exemplo de aplicação.

1 void recursao_minima(int i) {
2 // condição de parada da recursão
3 if ( i > 0) {
4 // chamada recursiva
5 recursao_minima(i - 1);
6 }
7 return;
8 }
9

10 int main(void) {
11 // inicia chamada recursiva de função
12 recursao_minima(1);
13 return(0);
14 }

1 _recursao_minima:
2 sub esp, 4
3 cmp DWORD PTR [esp + 8], 0
4 jle LBB0_1
5 mov eax, dword ptr [esp + 8]
6 dec eax
7 mov dword ptr [esp ], eax
8 call _recursao_minima
9 LBB0_1:

10 add esp, 4
11 ret
12
13 _main:
14 sub esp, 4
15 mov dword ptr [esp ], 1
16 call _recursao_minima
17 xor eax, eax
18 add esp, 4
19 ret

0 14 sub
0 15 mov
0 16 call
0 2 sub
0 3 cmp
0 4 jle
0 5 mov
0 6 dec
0 7 mov
0 8 call
0 2 sub
0 3 cmp
0 4 jle
0 10 add
1 11 ret
0 10 add
1 11 ret
0 17 xor
0 18 add
1 19 ret

Frequência
máxima
de RETs = 3
(janela de
8 instruções)

Figura 1. Funcionamento da janela que registra a frequência de RETs

O código-fonte exibido à esquerda na Figura 1, escrito na linguagem C, corres-
ponde à chamada de uma função recursiva que executa apenas a checagem da condição
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de fim da recursão. Note que, nesse exemplo, a função recursiva executará apenas duas
vezes, já que ela é chamada inicialmente com um parâmetro de valor 1 (linha 12). À
direita do código-fonte, está indicado um código assembly equivalente. Cada instrução
desse código assembly representa uma única instrução de máquina. A ordem em que
essas instruções são executadas determina o estado da janela deslizante de instruções ao
longo da execução do programa. Na Figura 1, estão ilustrados, à direita do código assem-
bly, os valores a serem armazenados em cada posição da janela ao executar o programa.
Ao lado de cada valor binário anotado na janela, está indicada a linha correspondente à
instrução no código assembly, bem como o tipo da instrução. Note que o valor 1 (um)
é anotado na janela somente quando uma instrução de retorno (RET) é executada. No
exemplo representado na Figura 1, se considerarmos uma janela deslizante com capaci-
dade para armazenar 8 (oito) instruções, a frequência máxima de RETs observada será
3 (três). Essa frequência máxima é atingida quando a janela deslizante alcança a última
instrução do programa, conforme região sombreada na Figura 1.

Nesse cenário de proteção contra ataques ROP, é imprescindı́vel estimar com exa-
tidão a frequência máxima de RETs que pode ser atingida durante a execução de um
programa. Na Seção 4 deste trabalho é apresentado um algoritmo capaz de fazer isso
através da análise do código-fonte da aplicação e da simulação de todos os caminhos de
execução que o programa pode percorrer. Dessa forma, pode-se estabelecer individual-
mente, para cada aplicação que se queira proteger, os respectivos limiares de densidade
máxima de RETs.

3. Como Evadir Detecções Baseadas em um Limiar Universal
A primeira tese que este artigo defende, citada na Seção 1, baseia-se na premissa de
que mecanismos de detecção de ataques ROP baseados em limiares universais são pouco
seguros. Essa baixa segurança é a motivação para a principal contribuição deste trabalho:
a identificação de limiares especı́ficos por aplicação. O objetivo desta Seção é demonstrar
essa baixa segurança. Para tanto, foram executados experimentos com ataques ROP reais.

A fim de burlar o monitor de densidade de desvios indiretos, decidiu-se usar a
seguinte estratégia: interpor, entre os gadgets usados no ataque ROP original (deste
momento em diante chamados gadgets originais), novos exemplares que possuem
seis ou mais instruções. Esse número (seis instruções) é um valor normalmente
usado na literatura para reconhecer um ataque ROP, conforme descrito por Cheng et
al. [Cheng et al. 2014]. Chamaremos tais gadgets de inócuos, e diremos que um gad-
get é inócuo se: (i) ele consiste em uma sequência de instruções que termina com uma
operação de retorno; (ii) ele não modifica os registradores de uso geral da arquitetura x86;
(iii) ele não causa violações de acesso à memória, seja via acesso inválido, seja via uso de
instrução privilegiada; e (iv) ele não escreve sobre a pilha de execução do programa.

Para encontrar esses gadgets inócuos, nós utilizamos a ferramenta
Mona [Eeckhoutte 2014], um buscador automático de gadgets. Restringimos nossa
busca a códigos que não pertencem ao sistema operacional e cujo endereço de carga não é
randomizável pela proteção ASLR 2, para facilitar a construção do mecanismo de evasão.
Ao analisar 10 casos de ataque ROP disponı́veis em um banco de dados público de
códigos maliciosos (www.exploit-db.com/), encontramos 3075 gadgets inócuos.

2Para maiores informações sobre Address Space Layout Randomization, see [PaX 2003b]
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Aplicação Núm. Máx. Aplicação Núm. Máx.

AoA Audio Extractor 21 15 D.R. Software Audio Converter 312 52
Firefox 27 7 Zinf Audio Player 461 17

Free CD to MP3 Converter 52 10 DVD X Player 776 52
PHP 106 52 ASX to MP3 Conv. 1.161 44

Wireshark 159 9

Figura 2. (Núm) Número de gadgets inócuos encontrados no espaço de
endereços executáveis das aplicações. (Máx) Tamanho do maior gadget inócuo.

A figura 2 relata o resultado dessa investigação. O menor número de gadgets
inócuos, 21, foi visto em AoA Audio Extractor. O maior número, 1.161, foi en-
contrado em ASX to MP3 Converter. Para verificar quais gadgets inócuos fun-
cionam na prática, foram testados todos os candidatos em AoA Audio Extractor
e em Free CD to MP3 Converter. Essas aplicações foram escolhidas por prag-
matismo: um dos autores é familiar com ambos os códigos. As demais aplicações não
foram testadas porque esse processo é lento e tedioso. Para se ter uma medida, tes-
tar os 21 + 52 gadgets inócuos consumiu cerca de 70 horas de trabalho. 6 gadgets
inócuos foram bem sucedidos em ataques contra Free CD to MP3 Converter.
Nesses ataques, os gadgets inócuos foram interpostos entre cada par de gadgets úteis.
Essa técnica reduziu a densidade de desvios indiretos a um patamar capaz de iludir as
proteções que estabelecem limiares universais, contudo sem comprometer a eficácia dos
ataques. Dessa investigação, conclui-se que mecanismos de detecção de ataques ROP
que disparam exceções ao observar instruções de retorno separadas por cinco ou menos
operações [Chen et al. 2009, Davi et al. 2009, Pappas et al. 2013] podem ser contornados
com relativa facilidade.

4. RopDeducer
Esta seção descreve RopDeducer, um algoritmo que estima – estaticamente – o valor
δ-RET, o qual definimos abaixo:
Definição 1. Dado um programa P , e um inteiro K, define-se δ-RET como um inteiro
nRETs, que representa o maior número de instruções de retorno que pode ser observado
em uma sequência de K instruções durante a execução de P .

Descobrir δ-RET estaticamente é um problema indecidı́vel; portante, utilizaremos
uma heurı́stica para estimar esse valor. Considere o programa de exemplo apresentado
na figura 1(Esquerda). A sequência de instruções emitidas durante a execução do pro-
grama é exibida na figura 1(Direita). Nossa abordagem para estimar a densidade máxima
de instruções de retorno (RETs) trabalha com uma janela deslizante de tamanho parame-
trizável (o inteiro K na definição 1). No exemplo, escolhemos k = 8 para o tamanho da
janela de instruções, e a posicionamos sobre a região do registro de instruções em que
ocorre o maior número de RETs. Para o exemplo, o valor de δ-RET é de 3 RETs em 8
instruções. Sem perda de generalidade, devemos avaliar todas as sequências de instruções
possı́veis sobre o programa, para então determinar aquela de densidade máxima.

O algoritmo RopDeducer determina o valor δ-RET de uma aplicação em dois
passos. Primeiro, analisamos cada função f do programa separadamente, estimando valo-
res locais δ-RETf . Para tanto, usa-se uma versão modificada do grafo de fluxo de controle
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(CFG) da função, denominada δ-CFG. A partir do δ-CFG de cada função, encontramos a
sequência de instruções que produz o maior número de RETs, estimando assim a densi-
dade máxima de RETs da função, ou δ-RETf . No segundo passo, agregamos a estimativa
de função em um valor único para toda a aplicação.

entry:
1. sub esp, 4
2. cmp dword ptr [esp + 8]
3. jle if.then

if.then:
1. mov eax, dword ptr [esp + 8]
2. dec eax
3. mov dword ptr [esp], eax
4. call recursao minima

if.end:
1. add esp, 4
2. ret

(a)

Nodo 0:
- entry :: NIL

Nodo 1:
- if.then :: NIL

Nodo 3:
- if.then :: FUN

Nodo 2:
- if.end :: NIL

Nodo 4:
- if.end :: RET

(b)

entry:
1. sub esp, 4
2. mov dword ptr [esp], 1
3. call recursao minima
4. xor eax, eax
5. add esp, 4
6. ret

(c)

Nodo 0:
- entry :: NIL

Nodo 1:
- entry :: FUN

Nodo 2:
- entry :: RET

(d)

Figura 3. Grafos de fluxo de controle (a, c) e δ-CFGs (b, d) para funções ‘recur-
sao minima(int)’ e ‘main’, respectivamente. Os CFGs são obtidos diretamente do
código fonte, e são usados para construir os δ-CFGs, como mostra o algoritmo 1.

4.1. δ-CFG: Representação Intermediária de Funções

Funções podem ser descritas como grafos de fluxo de controle, ou CFGs. Esta abstração
é bastante utilizada na área de análise e otimização de código, por servir de base para di-
versos algoritmos. CFGs são criados por compiladores, durante o processo de otimização
de código. Os nós de um CFG são denominados blocos básicos, e são sequências de
instruções delimitadas por uma instrução de desvio (condicionais e instruções de retorno).
A figura 3(a) mostra um exemplo de grafo de fluxo de controle para a função ‘recur-
sao minima’. A estrutura do CFG é importante, pois nos permite analisar todos os fluxos
de controle possı́veis em uma aplicação sem executá-la. Uma vez que o CFG é um con-
ceito padrão em compilação [Aho et al. 2006, Cap. 9], não explicaremos como derivá-lo
a partir do código fonte de um programa. A partir do CFG, nós construı́mos uma nova
estrutura de dados, denominada δ-CFGs. O algoritmo 1 mostra como construir δ-CFGs
a partir de CFGs. As figuras 3(b) e 3(d) mostram os δ-CFGs obtidos a partir dos CFGs
vistos nas figuras 3(a) e 3(c).

O δ-CFGs possui três tipos de nós: NIL, FUN e RET. Nós FUN indicam chamadas
de função e nós RET indicam operação de retorno. Nós NIL marcam o inı́cio de blocos
básicos, e garantem equivalência entre o fluxo de execução do δ-CFG e do CFG de ori-
gem. A cada aresta do grafo é associado um peso, que indica a quantidade de instruções
entre dois nós do δ-CFG. Assim, ir de um nó u a um vizinho v corresponde a emitir,
em ordem: a instrução representada por u; as instruções da aresta (u, v); e a instrução
do nó v. Dada a tipagem dos nós e a adição de peso às arestas, transformamos o pro-
blema de determinar o valor δ-RETf em um problema de grafos. Desejamos encontrar
o caminho no δ-CFG de uma função com o maior número de nós de tipo RET ou FUN.
Mas assim como CFGs, δ-CFGs podem conter loops, e determinar o valor δ-RETf de
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Algoritmo 1: Construção de δ-CFG G(V,E) a partir de CFG
1 u← cria raı́z do δ-CFG G(V,E) com nó de tipo NIL;
2 para cada bloco básico bb do CFG faça
3 para cada instrução inst de bb faça
4 if inst é chamada de função then
5 v ← cria nó de tipo FUN para instrução inst;
6 E ← E ∪ {(u, v, upeso)}; u← v;
7 else if inst é instrução de retorno then
8 v ← cria nó de tipo RET para instrução inst;
9 E ← E ∪ {(u, v, upeso)}; u← v;

10 else incrementa custo de saı́da upeso;
11 para cada bloco básico bb-suc sucessor de bb faça
12 v ← inicializa nó NIL para bloco básico bb-suc;
13 E ← E ∪ {(u, v, upeso)};
14 VRET ← {v ∈ V | v é do tipo RET};
15 Vrec ← {v ∈ V | v representa chamada recursiva};
16 E ← E ∪ {(v, u′, upeso) | v ∈ VRET ∧ u ∈ Vrec ∧ (u, u′, upeso) ∈ E};
17 return G(V,E);

uma função equivale a encontrar o caminho máximo em um grafo, que é um problema
NP-difı́cil [Schrijver 2003].

4.2. δ-CFG e Estimativas δ-RETf

Para mitigar o caráter não polinomial do problema, utilizamos o conceito de janela des-
lizante: buscamos o caminho de maior número de nós RET ou FUN no δ-CFG, mas cuja
quantidade de instruções emitidas não exceda k (tamanho da janela deslizante). O ta-
manho da janela indica o número máximo de instruções a serem avaliadas no cálculo da
densidade δ-RETf . Seja n o número de nós do δ-CFG de uma função. A complexidade de
tempo de execução da nossa abordagem é Ω(nk), pois podemos escolher até n nós a cada
instrução que adicionamos à janela. Contudo, na seção 5, mostramos que RopDeducer
é eficiente e escalável na prática, pois em geral grafos δ-CFGtendem a ser esparsos.

Deseja-se maximizar o número de RETs dentro de uma janela de até k instruções.
Sabe-se que fluxos de controle válidos em uma função são caminhos sobre o seu δ-CFG.
Assim, procura-se um caminho de até k instruções no δ-CFG, que possua a maior quan-
tidade de instruções de retorno. Dada uma função arbitrária f e seu δ-CFG G(V,E), de
vértices V e arestas E, apresentam-se algumas definições abaixo:

Definição 2. Um caminho C do grafo é uma sequência de arestas {e1e2 . . . en |
ei(u, v), ei+1(v, w) ∈ E,∀ i < n}.
Definição 3. O número Cr de instruções de retorno de um caminho C corresponde à
quantidade de nós RET e FUN em C.
Definição 4. O total de instruções de um caminho C é dado por Ct = Cr +

∑
e∈C epeso.

A densidade de RETs de um caminho C no δ-CFG, depende da quantidade Cr

de RETs que o caminho contém, mas também do total Ct de instruções de C. O valor
de Ct envolve os pesos das arestas e o número Cr de nós do tipo RET e FUN em C. Ct

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

8 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



não é acrescido da quantidade de nós de tipo NIL, pois esses não representam qualquer
instrução – apenas marcam o inı́cio de blocos básicos. Precisamos agora determinar qual
o caminho de maior Cr em todo o grafo que respeite a restrição da janela deslizante: o
máximo de instruções percorridas deve ser k.
Definição 5. Considere o δ-CFG G(V,E) de uma função, e uma constante k correspon-
dente ao tamanho da janela deslizante. Considere também o conjunto Ck de caminhos
de G, tal que Ct ≤ k,∀ C ∈ Ck. A densidade máxima de RETs da função, denominada
δ-RETf , é dada por maxC∈Ck

Cr.

Instruções de retorno ocorrem em dois tipos de nó: nós do tipo RET e FUN. No pri-
meiro caso, conhecemos a instrução de retorno que deu origem ao nó RET, e tal instrução
contribui em 1 para a contagem de RETs, e em apenas 1 para o total de instruções. Já
no segundo caso, sabemos que uma função será executada, e que ao menos um RET será
emitido (para retorno da função). Mas sabemos também que ao menos duas instruções
serão executadas ao todo, devido à instrução pop, que antecede retornos de função. Por
isso, para nós do tipo FUN, estimamos o valor inicial de um RET sobre duas instruções.

Apesar da estimativa inicial para nós do tipo FUN ser válida, no sentido de não su-
bestimarmos a densidade de RETs, uma função pode emitir várias instruções antes de um
retorno; e tais instruções deveriam ser contabilizadas durante o cálculo da densidade de
RETs. No entanto, ao determinar a densidade de RETs de uma função f , precisarı́amos da
densidade de todas as funções chamadas por f . Simplificamos o cálculo das densidades
δ-RETf dividindo a tarefa em dois estágios: primeiro geramos estimativas por função, e
em seguida agregamos o resultado em um único valor δ-RET para toda a aplicação. Essa
estratégia resolve o problema de não conhecermos as densidades de todas as funções ao
mesmo tempo e é segura: ela pode apenas aumentar a densidade final δ-RET. O algo-
ritmo 2 mostra como estimar o valor de δ-RETf de uma função.

Algoritmo 2: δRETf (δ-CFG raiz, nRETs, nInsts)→ 〈nRETs, nInsts〉
1 se raiz é do tipo RET então nRETs’, nInsts’← nRETs + 1, nInsts + 1;
2 se raiz é do tipo FUN então nRETs’, nInsts’← nRETs + 1, nInsts + 2;
3 se nInsts’ > tamJanela então retorna 〈nRETs, nInsts〉;
4 para cada nó filho de raiz faça
5 〈nRETs’, nInsts’〉 ← δRETf(nó, nRETs, nInsts);
6 se (nRETs’ > nRETs) ou (nRETs’ = nRETs e nInsts’ < nInsts) então
7 〈nRETs, nInsts〉← nRETs’, nInsts’;
8 retorna 〈nRETs, nInsts〉

4.3. Grafo de Chamadas de Função e Estimativa δ-RET

Ao final das estimativas geradas por função, precisamos agregar os valores obtidos, e de-
terminar o valor de δ-RET para a aplicação como um todo. Para tanto, utilizamos o grafo
de chamadas de função do programa. Neste grafo, nós são funções invocadas durante a
aplicação, e arestas existem de um nó u para outro v sempre que a função representada
por u chama a função do nó v. A partir de um caminhamento em profundidade sobre este
grafo, determinamos uma ordem para agregar as estimativas δ-RETf em um único valor,
resolvendo assim eventuais interdependências (loops) sobre o grafo de chamadas.
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Algoritmo 3: δRET(GrafoChamadas raiz, Tabela δRETf )→ 〈nRETs, nInsts〉
1 se raiz não foi visitada então retorna δRETf [raiz];
2 marca raiz como visitada;
3 estimativas← {};
4 para cada nó filho de raiz faça
5 estimativas← estimativas ∪ {δRET(nó, δRETf)};
6 δRETf [raiz]← melhor combinação entre δRETf [raiz] e estimativas;
7 retorna δRETf [raiz];

Utilizando os valores δ-RETf calculados para cada função, a densidade máxima δ-
RET de instruções de retorno de uma aplicação é calculada de acordo com o algoritmo 3.
Como apenas percorremos em profundidade o grafo de chamadas de função do programa,
a complexidade de tempo de execução de gerar a estimativa global δ-RET é linear sobre
o tamanho do grafo de chamadas. É importante ressaltar que apenas combinações válidas
são geradas durante a escolha pela maior densidade de retornos de uma função (linha 6
do algoritmo 3), ou seja, todas as estimativas respeitam a restrição do tamanho da janela
deslizante.

4.4. Corretude
Dado um programa P , cada caminho que o Algoritmo 2 explora é um caminho possı́vel
sobre o CFG de P . Caso P não fizesse chamadas de função, seria trivial provar a corretude
do Algoritmo 2, pois sua resposta é o menor caminho do inı́cio de P até uma instrução de
retorno. Havendo chamadas de função, o Algoritmo 2 primeiro aproxima cada uma delas
como um par 〈1, 2〉, ou seja, uma sequência contendo uma instrução de retorno a cada duas
instruções. Essa estimativa pode ser alargada pelo Algoritmo 3. Um argumento indutivo
sobre esse algoritmo provê intuição sobre a corretude dessa última rotina: Ao analisar
uma função f , assumindo que o Algoritmo 3 estima conservadoramente o fator δ-RET
para cada função f ′ que f invoca, então a estimativa para f também é conservadora, pois
ela assume sempre a mais conservadora estimativa para qualquer f ′.

Todos os algoritmos apresentados neste artigo terminam. A construção do grafo
δ-CFGs (Algoritmo 1) termina após cada nó do CFG de um programa ter sido visitado.
O algoritmo 2 termina após uma sequência de no máximo k nós ter sido visitada a partir
de todo nó de um δ-CFGs. Finalmente, o Algoritmo 3 termina, novamente segundo um
argumento indutivo: assumindo que ele termina para cada função f ′ chamada a partir de
uma função f , então ele termina para f . Note que a guarda na linha 1 garante que uma
função não pode ser visitada duas vezes.

5. Avaliação Experimental
A fim de validar a precisão do RopDeducer, as estimativas δ-RET obtidas através do
algoritmo introduzido neste artigo foram comparadas a valores observados durante a
execução das aplicações. A análise estática, efetuada pelo RopDeducer, foi agregada
à infraestrutura de compilação LLVM [Lattner and Adve 2004]. Esse framework pos-
sui uma vasta quantidade de APIs que facilitam a manipulação do CFG de aplicações.
A análise dinâmica, por outro lado, foi implementada com o auxı́lio do instrumenta-
dor binário dinâmico denominado Pin. Essa ferramenta permite a instrumentação de
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aplicações durante a execução. O Pin provê APIs que permitem o rastreamento de
cada instrução executada por um programa. Explorando essa funcionalidade, criou-se
um código de instrumentação que implementa uma janela deslizante para registrar a
densidade máxima de RETs executados por uma aplicação. Em nossos experimentos,
utilizou-se uma janela de tamanho 32, uma vez que já foi demonstrado que esse valor
permite detectar a alta frequência de instruções de desvio indireto inerente a ataques ROP
[Tymburibá et al. 2014]. Também foram conduzidos experimentos com o intuito de ava-
liar os tempos de execução alcançados pelo RopDeducer.

Tanto nos experimentos dedicados à análise de precisão quanto nos testes voltados
à verificação do desempenho do RopDeducer, foram utilizados os benchmarks da suı́te
SPEC CPU2006 compiláveis através do LLVM. Ou seja, todos os códigos dessa suı́te
que estão implementados nas linguagens de programação C e/ou C++. O equipamento
utilizado nos experimentos é dotado de um processador Intel Xeon E5-2620 2.00GHz,
Hexa-Core (cache de 15360 KB), 16GB de memória, sistema operacional Linux Ubuntu
12.04 x86 64 kernel 3.2.0-76-generic, LLVM 3.4.2 e Pin 2.13 (kit 62728).

5.1. Análise Estática vs. Análise Dinâmica
A Figura 4 compara as estimativas obtidas pelo RopDeducer com os valores de densi-
dade máxima de RETs observados durante a execução dos benchmarks. Nota-se que, para
todos os programas, os valores estimados estaticamente são superiores àqueles observados
dinamicamente. Esses resultados confirmam a hipótese de que a execução de aplicações
pode não explorar todos os possı́veis caminhos do fluxo de execução, dependendo da
abrangência da massa de testes utilizada. Em nossos experimentos, utilizamos os dados
de entrada do tipo reference (referência) da suı́te SPEC, que corresponde à maior massa de
dados disponı́vel. Ainda assim, todos os valores obtidos estaticamente pelo RopDeducer
superaram os respectivos dados registrados dinamicamente através do Pin.
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Figura 4. Densidade máxima de RETs estimada estaticamente pelo RopDeducer
e registrada dinamicamente com o Pin

O fato de a análise dinâmica representar um limite inferior para os possı́veis va-
lores de frequência máxima de RETs reforça as contribuições oferecidas pelo RopDe-
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ducer. A incapacidade de explorar todos os caminhos do fluxo de execução, observada
na análise dinâmica, pode acarretar na ocorrência de falsos positivos. Se o trecho inex-
plorado do CFG corresponder ao ponto de frequência máxima de RETs, a aplicação será
classificada indevidamente como um ataque. Por outro lado, ao garantir a análise com-
pleta do código da aplicação, o RopDeducer evita esse tipo de ocorrência.

Outra caracterı́stica que se destaca na Figura 4 é o elevado δ-RET apresentado pelo
benchmark “povray”. Esse valor decorre da existência de uma recursão caudal no código
dessa aplicação, semelhante ao padrão apresentado na Figura 1. Note que, nesses casos,
a densidade máxima de RETs será de 16 em uma janela de 32 instruções, em função da
execução alternada das instruções “add” e “ret” (linhas 10 e 11 do código assembly). A
fim de reforçar a exatidão das estimativas obtidas pelo RopDeducer, foram codificados
3 microbenchmarks para os quais o δ-RET é conhecido. Um desses microbenchmarks
equivale ao código ilustrado na Figura 1. O código-fonte dos demais microbenchmarks,
onde constam também as frequências máximas de RETs esperadas, está disponı́vel para
download 3. Em todos os casos, o RopDeducer identificou corretamente os valores do
δ-RET.

5.2. Desempenho

Além de possibilitar uma análise mais precisa do que aquela oferecida por mecanismos
dinâmicos, o RopDeducer consegue aliar essa vantagem a um tempo de execução con-
sideravelmente menor. Quando executado sobre os programas de SPEC CPU 2006, Rop-
Deducer apresentou um tempo de execução menor em todos os experimentos. O tempo
médio de execução registrado para o RopDeducer foi de 987 segundos. Em contrapar-
tida, o tempo médio de execução alcançado pela análise dinâmica atingiu 2797 segundos.
Essa discrepância existe porque, durante a instrumentação dinâmica do código, é inse-
rido um overhead adicional para que a ferramenta de instrumentação execute trocas de
contexto com a aplicação instrumentada, além de efetuar a desmontagem de códigos e
a geração de instruções. Tudo isso ocorre durante a execução da aplicação instrumen-
tada, o que impacta significativamente no custo computacional da solução. De fato, es-
tudos apontam que, para efetuar uma tarefa simples de contagem do número de blocos
de instruções executadas, ferramentas diversas de instrumentação dinâmica acarretam em
overheads que variam de 230% a 750% [Luk et al. 2005, Guha et al. 2007].

O algoritmo proposto neste artigo possui um pior caso exponential, conforme dis-
cutido na seção 4. Contudo, na prática, esse algoritmo mostra forte tendência a comporta-
mento linear. Para fundamentar essa afirmação, a figura 5 compara o tempo de execução
do algoritmo com o número de instruções em cada programa de SPEC CPU 2006. O
coeficiente de determinação para esse conjunto de amostras é 0.98. Quanto mais próximo
de 1.0, mais linear é o comportamento do algoritmo.

6. Trabalhos Relacionados
Existem várias estratégias de detecção de ataques ROP baseadas na frequência de
execução de instruções de retorno ou desvios indiretos. Por outro lado, até o presente mo-
mento, não existe uma forma de determinar um limiar de frequência seguro por aplicação.
A determinação de limiares especı́ficos por aplicação é uma contribuição original deste

3http://removido.devido.revisao.cega
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trabalho, pois todas as técnicas já descritas na literatura usam limiares universais. Nesta
seção iremos rever tais técnicas, dedicando especial atenção aos trabalhos de Chen et
al. [Chen et al. 2009], Davi et al. [Davi et al. 2009], Pappas et al. [Pappas et al. 2013],
e Cheng et al. [Cheng et al. 2014]. Todos esses trabalhos compartilham um modus ope-
randi comum: eles monitoram a sequência de instruções produzida durante a execução
de um programa, e caso detectem uma densidade alta de operações de retorno, disparam
uma exceção. A tı́tulo de exemplo, Chen et al. levanta uma exceção se forem observa-
das sequências de três instruções do tipo RET separadas por até cinco outras operações.
Por não utilizar limiares especı́ficos, essa abordagem tende a gerar mais falsos positivos:
Chen et al. detectaram um aviso falso em uma coleção relativamente pequena de testes.
Davi et al. discutem outras quatro situações que podem levar a técnica de Chen et al. a
emitir falsos positivos.

Pappas et al [Pappas et al. 2013] e Cheng et al. [Cheng et al. 2014] usam os regis-
tradores LBR (Last Branch Record) para detectar cadeias de gadgets ROP. Esses registra-
dores foram inicialmente concebidos para aumentar a precisão de técnicas de predição de
branches. Eles estão presentes em processadores Intel Core 2, Xeon e Atom. Alguns pro-
cessadores ARM possuem lógica similar. Tanto no trabalho de Pappas quanto no trabalho
de Cheng, a infra-estrutura LBR é usada para contar a distância entre terminadores de
funções. Essa contagem acontece antes que o sistema operacional permita a invocação de
alguma função que faça parte de seu núcleo. Novamente, frequências altas de terminado-
res são vistos como indicadores de ataques ROP. Carline et al. [Carlini and Wagner 2014]
e Goktas et al. [Göktas et al. 2014] demonstraram que é possı́vel contornar esse tipo de
defesa. Ambos os grupos usaram, para tanto, gadgets longas interpostas entre grupos de
10 gadgets pequenas. A técnica de evasão que utilizamos na seção 3 deste artigo é mais
efetiva: interpomos gadgets inócuas entre cada gadget válida, em vez de entre grupos de
10 gadgets válidas. Acreditamos que o uso de limiares especı́ficos por aplicação é uma
forma de dificultar tanto a abordagem de Carline e Goktas, quanto a nossa.

Finalmente, Yuan et al. [Yuan et al. 2011] propuseram contar a frequência de
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execução de instruções que ficam localizadas próximas a terminadores. Com o intuito de
identificar padrões ROP, eles atribuiram a cada instrução uma quantidade de “suspeita”.
Quanto mais próxima de um terminador, mais suspeita e a instrução. Assim que um li-
miar de suspeita é atingido, um aviso de ataque é disparado. Yuan et al. [Yuan et al. 2011]
demonstraram que é possı́vel usar contadores de desempenho para manter o custo dessa
técnica abaixo de 5% do tempo de execução original da aplicação. É provável que esse
tipo de metodologia produza muitos falsos positivos, pois Yuan et al. [Yuan et al. 2011]
reportaram um aviso falso em uma quantidade pequena de testes.

7. Conclusão
Este trabalho apresentou uma técnica para encontrar a maior frequência de instruções de
retorno possı́vel de ser observada durante a execução de um programa dentro de uma
janela de K instruções. Tal estimativa foi denominada δ-RET. O algoritmo apresentado
determina δ-RET de forma estática, isto é, sem demandar a execução do programa. A
estimativa é consistente, porém conservadora. Isto quer dizer que, durante sua execução,
um programa nunca apresentará uma frequência maior de operações de retorno que δ-
RET, porém, esse valor pode nunca ser alcançado na prática. A principal serventia de
δ-RET é permitir que técnicas de detecção baseadas na monitoração da frequência de
instruções de retorno possam usar limiares especı́ficos para cada aplicação, em vez de
limiares universais. Esses últimos, o artigo mostrou que podem ser contornados com
relativa facilidade.

Trabalhos Futuros. Apesar do controle da frequência de qualquer instrução de desvio
indireto ser viável, este trabalho foca apenas nas instruções de retorno (RET). É possı́vel
construir ataques ROP que utilizam instruções indiretas de chamada de função (CALL)
ou desvios incondicionais (JMP) para interligar os gadgets que compõem um ataque ROP
[Checkoway et al. 2010]. Esse tipo de ataque, baseado em instruções de desvio indireto, é
mais difı́cil de construir. Ainda assim, uma sequência natural deste trabalho é a detecção
de densidades máximas de desvios indiretos em geral.
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Abstract. A time-based side-channel is a vulnerability related to implementati-
ons of cryptographic systems which allow an adversary to obtain secret informa-
tion through detailed observations of a program’s execution time. Masking and
type systems have been proposed as strategies to mitigate this problem. This ar-
ticle proposes an alternative approach focused on static information flow analy-
sis. We have applied it in NaCl and portions of the OpenSSL library where it was
possible to validate the good quality of NaCl and to report several vulnerable
traces in OpenSSL.

Resumo. Canais laterais baseados em tempo são vulnerabilidades ligadas à
implementação de sistemas criptográficos e que permitem ao adversário conhe-
cer acerca de uma informação sigilosa através de minuciosas observações do
tempo de execução do programa. Mascaramento e sistemas de tipos já foram
propostos objetivando mitigar esse problema. Este artigo propõe uma alterna-
tiva focada em análise estática de fluxo de informação. Aplicou-se essa análise
na biblioteca NaCl e em porções da OpenSSL onde foi possı́vel validar a boa
qualidade da primeira e reportar vários traços vulneráveis na segunda.

1. Introdução
Nas últimas décadas, pesquisadores descobriram que a resiliência de um algoritmo
criptográfico depende não somente de seu projeto abstrato, mas também de sua
implementação concreta [Kocher 1996]. Em termos de projeto, um algoritmo crip-
tográfico deve estar livre de vulnerabilidades teóricas que poderiam permitir a um ad-
versário a chance de decifrar suas mensagens codificadas sem o devido direito a isso.
Em termos de implementação, tal algoritmo deve estar livre de canais laterais. Um ata-
que por canal lateral busca coletar informações sigilosas relacionadas à chave ou es-
tados internos secretos da implementação. Existem alguns tipos de ataque nesse sen-
tido. Em alguns deles, adversários devem ter profundo acesso ao sistema criptográfico
alvo, de forma que eles possam inserir falhas ou recuperar dados residuais da memória.
Ataques menos invasivos também existem. Eles tentam detectar diferenças sensı́veis
no tempo de execução [Kocher 1996], consumo de potência [Kocher et al. 1999],
variações no campo eletromagnético [Quisquater and Samyde 2001] ou ainda emanações
acústicas [Genkin et al. 2014].

Canais laterais baseados em tempo permitem a um adversário monitorar pequenas
flutuações no tempo de execução do algoritmo criptográfico. Essas variações são devidas
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aos desvios condicionais, otimizações no nı́vel de instruções, desempenho da hierarquia
de memória ou latência de comunicação. Ataques por análise de variação de tempo podem
ser devastadores contra essas implementações inseguras. Por exemplo, eles são muito
efetivos contra implementações ruins de square-and-multiply do algoritmo RSA e Diffie-
Hellman ou software baseado em tabela da implementação do algoritmo AES. Contrário
à crença popular, mesmo o ruı́do das conexões de rede não é suficiente para dificultar o
vazamento de informação por análise de tempo.

Assegurar o comportamento de tempo constante de execução é uma proteção
natural contra ataques por análise de variação de tempo. Em software, isso é
alcançado pela programação sem instruções de desvio ou redução da dependência so-
bre dados pré-computados; ou pela seleção rigorosa de parâmetros com regularidade
intrı́nseca [Bernstein 2006]. Apesar desses bem conhecidos mecanismos de proteção,
implementações criptográficas resistentes à ataques por análise de variação de tempo de-
vem ainda ser cuidadosamente validadas quanto às suas propriedades isócronas, visto que
canais laterais podem ser descuidadosamente inseridos por um programador não treinado
ou mesmo por ferramentas de auxı́lio ao desenvolvimento. Auditoria nesses casos usu-
almente requer a examinação de código complexo por um profissional experiente, com-
pletamente consciente das caracterı́sticas especı́ficas da tecnologia envolvida. Embora
existam ferramentas que auxiliem essa inspeção manual de código [Chen et al. 2014],
acredita-se que muito ainda deve ser feito nessa direção. Em particular, não existe técnica
automatizada que auxilie na validação do comportamento invariante de tempo de progra-
mas compilados. Esse é um problema sério, visto que compiladores podem inserir canais
laterais durante a compilação e/ou otimização de programas que foram validados quanto
a não possibilidade de ataques por análise de variação de tempo.

Neste artigo, propõe-se uma solução para esse problema na forma de uma análise
estática de fluxo de informação para a detecção de canais laterais baseados em tempo.
A técnica aqui descrita aponta fluxos de dados secretos para instruções de desvio ou
indexação de memória. A análise de fluxo é incorporada no compilador e atua sobre
a representação intermediária do programa. Portanto, é possı́vel identificar também os
canais laterais introduzidos pelo próprio compilador. Além disso, por atuar no nı́vel de
linguagem de montagem, essa abordagem é capaz de lidar com programas não estrutura-
dos, isto é, aqueles que fazem uso indiscriminado de instruções goto. O resultado desse
esforço foi um algoritmo de rastreamento de fluxo de informação que é extremamente
simples e cujo núcleo central pode ser descrito por 40 linhas de código SML apresentado
na Seção 3.1. O algoritmo é equivalente ao famoso sistema de tipos sensı́vel ao fluxo de
Hunt e Sands [Hunt and Sands 2006], que permanece na esfera teórica e ao contrário da
abordagem aqui apresentada, só é capaz de lidar com programas bem estruturados.

Para validar este trabalho, essa nova forma de rastreamento do fluxo de informação
foi implementada no compilador LLVM, e está disponı́vel como um serviço on-line.
Isso permitiu a interação com usuários externos que testaram vários benchmarks e
puderam apontar alguns problemas nesse serviço, contribuindo para o seu aprimora-
mento. Na Seção 4.1, pode-se visualizar os resultados experimentais obtidos por tes-
tes em implementações largamente usadas e contidas em duas bibliotecas criptográficas:
NaCl [Bernstein et al. 2012] e OpenSSL1. A implementação sobre o compilador LLVM

1https://www.openssl.org
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tem qualidade industrial e excelente escalabilidade, como será mostrado na Seção 4.2. Ela
foi aplicada em todos os programas de inteiros de SPEC CPU 2006 sendo possı́vel ana-
lisar mais de 2.4 milhões de instruções Assembly em menos de 340 segundos. A beleza
dessa técnica advém da possibilidade de fácil adaptação para a detecção de outros tipos de
vazamento de informação ou vulnerabilidade de fluxo contaminado, tais como vazamento
de endereço e estouros de arranjo e de inteiro, como será demonstrado na Seção 4.3.

2. Visão Geral
Este artigo reconhece dois tipos de vazamentos de informação baseados na análise do
tempo de execução da implementação vulnerável. Na primeira categoria, agrupam-se
vazamentos que ocorrem quando dados secretos determinam quais partes do código do
programa serão executadas. Na segunda categoria encontram-se os programas nos quais
a memória é indexada por informação sensı́vel. Nesta seção, apresenta-se um exemplo
de cada um desses tipos de vulnerabilidade. Para tanto, uma função simples será usada
como exemplo. Ela recebe uma senha codificada como um arranjo de caracteres pw, e
tenta fazer o casamento dessa cadeia contra outro arranjo in, que representa uma entrada
fornecida por um usuário externo. Neste exemplo, considera-se que a entrada do usuário
pode ser contaminada com dados de seu interesse.

Vazamento devido ao fluxo de controle. O programa na Figura 1 (a) contém um vaza-
mento de informação baseado em tempo. Nesse exemplo, um adversário pode perceber
quanto tempo leva para a função isDiffVul1 retornar. Um retorno antecipado indica
que o casamento na linha 4 falhou em um dos primeiros caracteres. Através da variação,
em ordem lexicográfica, do conteúdo do arranjo in, o adversário pode reduzir de expo-
nencial para linear a complexidade da busca pela senha.

Vazamento devido ao comportamento da memória cache. O programa na Figura 1 (b)
é uma tentativa de remover o canal lateral baseado em tempo do programa apresentado na
Figura 1 (a). A Função isDiffVul2 usa uma tabela para verificar se os caracteres usa-
dos na senha pw, combinam com aqueles apresentados no arranjo de entrada in. Se todos
os caracteres em ambas cadeias aparecem na mesma ordem, a função retorna verdade, por
outro lado retorna falso. A senha pw não controla qualquer instruções de desvio na função
isDiffVul2; porém, este código ainda apresenta um vazamento baseado no tempo de
execução. Dados pertencentes à senha são usados para indexar memória na linha 6 do

int isDiffVul2(char *pw, char *in) {
  int i;
  int isDiff = 0; 
  char array[128] = { 0 };
  for (i=0; i<7; i++) {
    array[pw[i]] += i;
  }
  for (i=0; i<7; i++) {
    array[in[i]] -= i;
  }
  for (i=0; i<128; i++) {
    isDiff |= array[i];
  }
  return isDiff;
}

(b)
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int isDiffVul1(char *pw, char *in) {
  int i;
  for (i=0; i<7; i++) {
    if (pw[i]!=in[i]) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}

1
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9

(a)

Figura 1. (a) Programa no qual o fluxo de controle é controlado por informação
sigilosa. (b) Programa que permite vazamento de informação devido ao compor-
tamento da memória cache.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

18 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



int genKeyMask(
    int seed,
    int* t1,
    int* t2
) {
    uint_64 r;
    int i = 0;
    r = random(seed);
    while (i < 64) {
        if (r & 1) {
            t1[i] = 1;
        } else {
            t2[i] = 1;
        }
        r >>= 1;
        i++;
    }
}

 
r0 = random(seed)
 

i0 = 0
 

 
i1 = ϕ(i0, i2)
 

r1 = ϕ(r0, r2)
 

p0 = (i1 < 64)?
 

branch p0  lc
 

 
p1 = r1 & 1
 

branch p1  le
 

 
a0 = t1 + i1
 

*a0 = 1
 

 
a1 = t2 + i1
 

*a1 = 1
 

 
r2 = r1 >> 1
 

i2 = i1 + 1
 

jump  lb
 

r0

i0 i1

r1

r2

i2

p0

p1

t2

t1

a0

a1

(a) (b) (c)

seed
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la

lb

lc

ld le

lf

mem

mem branch

segredo

Figura 2. (a) Programa com informação sigilosa no argumento “seed”. (b) Grafo
de fluxo de controle do programa na forma SSA. (c) Grafo de dependências do
programa. Linhas pontilhadas representam arestas de controle redundantes que
o algoritmo da Seção 3.1 pode evitar inserir no grafo. Uma vulnerabilidade é
qualquer caminho entre a informação sigilosa (seed) e um predicado que con-
trola um desvio (p1) ou uma variável que indexa a memória (a0 ou a1).

exemplo. Dependendo da distância relativa entre os caracteres de pw, algumas falhas de
cache podem acontecer. Nesse caso, um adversário pode obter informação sobre quão
espaçados estão os elementos alfanuméricos de pw. A praticidade desse tipo de ataque
foi demonstrada em trabalhos anteriores [Bernstein 2004].

3. Rastreando Fluxo de Informação
A abordagem aqui descrita detecta vazamento de informação através do rastreamento das
dependências de dados e de controle entre as variáveis que compõem um programa. Uma
variável v é dependente de dados de uma variável u se v é definida por uma instrução que
usa u. Em adição às dependências de dados, a literatura especializada em compiladores
também reconhece dependências de controle entre variáveis. Uma variável v é dependente
de controle de um predicado u se a atribuição de v depende do valor de u. O seguinte
código esboça essa dependência: “se u então v = 0”. Ambas dependências, de dados e de
controle são transitivas e não podem ser circulares.

As relações de dependências de um programa são aqui representadas como um
grafo de dependências. Esse grafo tem um vértice nv para cada variável v no programa,
e uma aresta de nu para nv se v depende de u. Assegurando que cada vértice corresponde
a uma e somente uma variável no programa, foi usada uma representação chamada Static
Single Assignment (SSA). Em um programa na forma SSA, cada variável tem somente
um ponto de definição no código fonte. A Figura 2 (a) mostra um exemplo de programa
e a Figura 2 (b) mostra o grafo de fluxo de controle do programa convertido para forma
SSA. Instruções tais como i1 = φ(i0, i2) são usadas para unificar múltiplas definições da
mesma variável – i0 and i2 – em um nome único, i1 no caso. Visto que os programas são
processados em SSA, denomina-se o grafo de dependências como Grafo SSA.
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A Figura 2 (c) mostra o grafo SSA produzido para o grafo de fluxo de controle
visto na Figura 2. Arestas sólidas representam dependências de dados. Arestas não
sólidas representam dependências de controle. Uma aresta sólida de nu para nv indica
que o programa contém uma instrução que usa a variável u e define a variável v. Tal
aresta existe, por exemplo, de seed para r, devido à atribuição na linha 3 na Figura 2 (a).
Uma aresta não sólida de p para q indica que o programa contém um teste condicional sob
o predicado p e dependendo do resultado desse teste, à variável q pode ser atribuı́do um
valor. Continuando com o exemplo, o teste condicional na linha 5 da Figura 2 (a) origina
uma aresta não sólida de p1 para a1 na Figura 2 (c).

Para construir o grafo SSA é necessário descobrir cada dependência de dados e de
controle do programa. Descobrir dependências de dados é fácil: elas estão explicitadas
na sintaxe do programa, bastando criar uma aresta a partir de cada variável no lado direito
de uma instrução para a variável no lado esquerdo. A presença de ponteiros no programa
complica esse problema superficialmente. Dependências de memória não estão explı́citas
na sintaxe do programa; porém, elas podem ser aproximadas com análise de ponteiros.
Encontrar dependências de controle é um problema com solução menos óbvia, mas que
será tratado na próxima Subseção.

3.1. Um Algoritmo Simples para Criar Arestas de Dependências de Controle

Duas das arestas de dependência de controle na Figura 2 (c), p0 → a0 e p0 → a1 são
redundantes. Transitividade assegura o fato que a0 depende de p0, porque o grafo contém
as arestas p0 → p1 e p1 → a0. Nesta subseção é apresentado um algoritmo que explora
esse tipo de transitividade de forma a inserir no máximo uma aresta de dependência de
controle por variável definida no programa.

A Figura 3 mostra o algoritmo para adicionar dependências de controle no grafo
SSA. Ele está escrito em linguagem Standard ML (SML), uma linguagem de programação
funcional. Os colchetes vazios, [], denotam uma lista vazia. Dois pontos duplos, :: são
construtores de lista. Por exemplo, (h :: t) é uma lista com cabeça em h, e cauda em t.
O sı́mbolo @ é uma concatenação de lista. O sı́mbolo, , representa qualquer padrão. As
palavras chave “fun f . . . and g . . .”criam funções mutuamente recursivas: f pode chamar
g, e g pode chamar f . Exceto para a definição ausente da função immediate post dom,
que retorna o pós-dominador imediato2 de um vértice. A Figura 3 contém o algoritmo
completo. Em outras palavras, este programa pode ser testado em um interpretador SML.

Para ilustrar o algoritmo, foi definida uma linguagem simples nas linhas 1-7 da
Figura 3. Blocos básicos são definidos como sequências de instruções que terminam com
uma instrução RET (return), uma BRZ ou uma JUMP. Estas instruções são chamadas de
terminators. Existem três tipos de instruções que definem novas variáveis, e foram usa-
das strings para representar variáveis. Um par UNY (“v1”, “v2”) é uma instrução unária
genérica v1 = v2. Similarmente, a tripla BIN (“v1”, “v2”, “v3”) representa uma instrução
binária genérica v1 = v2 ⊕ v3. Finalmente a tripla PHI (“v1”, “v2”, “v3”) representa a
função φ v1 = φ(v2, v3). Desvios são triplas tais como BRZ (“p”, `1, `2), onde p é o pre-
dicado que determina a saı́da do desvio, e `1 and `2 são as listas de instruções que repre-

2Um bloco Z pós-domina um bloco N se todos os caminhos a partir dele para o final do grafo de fluxo de
controle devem passar por Z. Similarmente, o pós-dominador imediato de um bloco N é o pós-dominador
de N que não pós-domina estritamente qualquer outro pós-dominador estrito de N .
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sentam os possı́veis alvos. Para o exemplo em questão não é necessária a semântica dessas
instruções, bastando apenas a estrutura sintática dos programas. A árvore de dominância3

nas linhas 9-11 da Figura 3 é uma coleção de dois tipos de vértices, desvios condicionais
e saltos incondicionais. Eles são distinguidos por necessidade de tratar blocos que termi-
nam em desvio condicional de forma especial: eles fornecem um novo predicado para ser
empilhado pelo algoritmo - linha 13 e 14 da Figura 3.

O algoritmo percorre a árvore de dominância do programa a partir de sua raiz,
empilhando predicados. A Função vchild visita os filhos de um vértice na árvore. A
Função vnode visita o próprio vértice. Sempre que é encontrado um bloco que termina
com um desvio, a função push, nas linhas 13-14, empilha seu predicado. Sempre que uma
instrução i é visitada, cria-se uma aresta de controle entre o predicado no topo da pilha, e
i. Esse passo é realizado pela função link, definida nas linhas 19-24 da Figura 3.

O algoritmo produz uma lista de arestas, [(“p0”, “p1”), (“p1”, “ans2”), . . .]. Link
é a função que cria as arestas. Ela recebe uma lista de instruções, e extrai arestas a partir
dela. Usa-se uma string vazia, “”, para denotar o rótulo inicial, que é passada para o
algoritmo quando ele inicia a travessia na árvore de dominância. Somente é necessário
criar arestas quando o algoritmo visita qualquer operação unária, binária ou uma função φ.
As outras instruções não necessitam de arestas, porque elas não definem novas variáveis.
Além disso, uma vez encontradas, pode-se seguramente finalizar a rotina de Link, visto
que (BRZ, JMP, RET) terminam um bloco básico.

A Figura 4 ilustra como o algoritmo funciona. Inicialmente é computada a árvore
de dominância do programa visto na Figura 2 (a), com um custo linear sobre o tamanho
do mesmo. Em seguida as arestas de controle observadas na Figura 2 (c) são criadas,
exceto arestas p0 → a0 e p0 → a1 que não estão presente. Elas podem ser seguramente
omitidas porque quando o algoritmo visita qualquer uma das duas instruções nas quais
essas variáveis foram definidas, o topo da pilha contém o predicado p1, e não o predicado
p0. Portanto, este algoritmo básico cria no máximo O(N) arestas de controle no grafo
SSA, onde N é a quantidade de variáveis definidas no programa.

3Vértice v domina vértice u em um grafo de fluxo de controle com um único ponto de entrada se cada
caminho a partir de start para u passa através de v. Vértice v é o dominador imediato de u se qualquer
outro vértice que domina u também domina v. Esta relação determina uma árvore de dominância única.

datatype Instruction =
    UNY of string * string
  | BIN of string * string * string
  | PHI of string * string * string
  | BRZ of string * Instruction list * Instruction list
  | JMP of Instruction list
  | RET;

datatype DomTree =
    BRANCH of Instruction list * string * DomTree list
  | JUMP of Instruction list * DomTree list
  
fun push (BRANCH (_, p, _)) preds = (p :: preds)
  | push (JUMP (_, _)) preds = preds

fun inspect (BRANCH (bb, _, children)) = (bb, children)
  | inspect (JUMP (bb, children)) = (bb, children)

fun link [] _ = []
  | link _ "" = []
  | link ((UNY (a, _)) :: insts) label = (label, a) :: link insts label
  | link ((BIN (a, _, _)) :: insts) label = (label, a) :: link insts label
  | link ((PHI (a, _, _)) :: insts) label = (label, a) :: link insts label
  | link _ _ = []

fun vchild [] _ _ = []
  | vchild (n::ns) preds pdom =
    vnode n preds pdom @ vchild ns preds pdom
and vnode n preds pdom =
  let
    val (bb, ns) = inspect n
    fun top nil = "" | top (h::t) = h
    fun pop nil = nil | pop (h::t) = t
  in
    if is_immediate_post_dom pdom n (top preds)
    then vnode n (pop preds) pdom
    else link bb (top preds) @ vchild ns (push n preds) pdom
  end
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Figura 3. O algoritmo básico que insere aresta de controle em um grafo SSA.
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r0 = random(seed)
 

i0 = 0
 

 
i1 = ϕ(i0, i2)
 

r1 = ϕ(r0, r2)
 

p0 = (i1 < 64)?
 

branch p0  lc
 

 
p1 = r1 & 1
 

branch p1  le
 

 
a0 = t1 + i
 

*a0 = 1
 

 
a1 = t2 + i
 

*a1 = 1
 

 
r2 = r1 >> 1
 

i2 = i1 + 1
 

jump  lb
 

la

lb

lc

ld le lf

1
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8

1) Pilha: vazia
2) Empilha "p0" 
    Pilha: [p0]
3) Cria aresta de controle: "p0 → p1"
    Pilha: [p0]
4) Empilha "p1"
    Pilha: [p1, p0]
5) Cria aresta de controle: "p1 → a0"
    Pilha: [p1, p0]
6) Cria aresta de controle: "p1 → a1"
    Pilha: [p1, p0]
7) Desempilha p1
    Pilha: [p0]
8) Cria aresta de controle: "p0 → r2"
    Pilha: [p0]
9) Desempilha p0
    Pilha: []9

Figura 4. Árvore de dominância do programa na Figura 2 (a), somado a alguns
eventos chave que ocorrem quando executa-se o algoritmo básico nesta árvore.

3.2. Propriedades Estruturais do Algoritmo

Considerando que domB′ e pdomB denotam o conjunto de dominadores de B′ e de pós-
dominadores de B respectivamente, define-se região de influência como:

Definição 3.1 (Região de Influência) A Região de Influência IRB de um bloco B que termina
com um desvio é um conjunto de blocos básicos. Ela contém o bloco B′ se, e somente se: (i)
B ∈ domB′; (ii) B′ /∈ pdomB; (iii) não existe B” tal que B” ∈ pdomB e B” ∈ domB′ .

A região de influência imediata deB é um subconjunto de sua região de influência,
denotada por IIRB, e definida como:

Definição 3.2 (Região de Influência Imediata) A região de influência imediata IIRB de um
bloco B contém blocos B′ se, e somente se: (i) B′ ∈ IRB; e (ii) não existe bloco B′′, B” 6= B, tal
que B′ ∈ IIRB′′ . Neste caso, B é a cabeça de IIRB .

O algoritmo da Figura 3 conecta um predicado p a uma variável definida dentro
da região de influência imediata do bloco onde p é usado. Este fato é enunciado pelo
Lema 3.4, que é um corolário do Lema 3.3:

Lema 3.3 Se B é um dominador imediato de B′ (B = idomB′) e B′ pós-domina B
(B′ ∈ pdomB), então B′ é o pós-dominador imediato de B (B′ = pdomB).

Lema 3.4 A função Visit cria arestas de controle entre um predicado pred e uma
variável v, se, e somente se, pred é usada em um desvio que finaliza um bloco B, e v é
definida dentro de um bloco B′, B′ ∈ IIRB.

O Lema 3.6 determina uma relação de equivalência total dentro da região de in-
fluência de um bloco básico. Esse Lema será necessário na prova do Teorema 3.7. A
prova do Lema 3.6 requer o Lema 3.5, enunciado abaixo.
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Lema 3.5 Se B domina B′ e IRB ∩ IRB′ 6= ∅, então IRB ⊇ IRB′ .

Lema 3.6 O conjunto de regiões de influência imediata dentro da região de influência de
um bloco B determina uma relação de equivalência total.

Os Lemas 3.4 e 3.6 fornecem o arcabouço necessário para mostrar que o algoritmo
da Figura 3 cria uma cadeia de de dependências transitivas que conectam um predicado
com todas atribuições de variáveis que este predicado controla.

Teorema 3.7 Se um bloco básico B termina em condicional “br(p, `)”, então a função
visit cria uma cadeia de dependências de controle conectando p à cada variável defi-
nida dentro de IRB.

4. Resultados Experimentais

O algoritmo da seção anterior foi materializado na forma de uma ferramenta chamada
FlowTracker que foi incorporada ao compilador LLVM 3.3. FlowTracker cria o grafo
SSA a partir de um código fonte de entrada em linguagem C/C++4. Uma vez construı́do
o grafo SSA, FlowTracker inicia a busca por caminhos que conectam vértices que re-
presentam informações sigilosas à vértices sorvedouros, que representam predicados de
instruções de desvio ou indexação de memória. Estas informações sigilosas devem ser
informadas pelo usuário através de uma entrada para FlowTracker em formato eXtensi-
ble Markup Language (XML). Cada caminho encontrado por FlowTracker é reportado
ao usuário que poderá identificar o traço de instruções correspondente em seu programa
e corrigir o problema, basicamente modificando sua implementação a fim de quebrar a
cadeia de dependências entre o sorvedouro e a informação sigilosa. FlowTracker executa
em tempo linear sobre o tamanho do programa. A implementação de FlowTracker tem
4,771 linhas de código comentado C++. Este tamanho é devido à necessidade de mani-
pular cada tipo individual de instruções da representação intermediária do LLVM. Essa
manipulação corresponde às linhas 19-24 da Figura 3. Esta Seção serve para responder a
3 perguntas de investigação:

• PI1: Quão efetivo é FlowTracker para detectar vazamento de informação?
• PI2: Quão escalável é o algoritmo da Figura 3?
• PI3: Quão adaptável é FlowTracker para detectar outros tipos de vulnerabilidades

de fluxo de informação?

4.1. PI1: Efetividade

A efetividade de FlowTracker foi avaliada em três diferentes formas: por terceiros através
de um serviço on-line, pela aplicação sobre a biblioteca NaCl versão 20110221, e pela
aplicação na biblioteca OpenSSL 1.0.2. FlowTracker foi disponibilizado como um serviço
on-line que permitiu a interação com usuários externos e avaliação de 12 benchmarks, va-
riando de código trivial, até código complexo, tal como combinação de chaves baseada
em curva, usada por LibSSH [Bernstein 2006]. FlowTracker corretamente reportou va-
zamentos baseados em tempo para todos os exemplos onde era esperado um problema, e
não disparou qualquer aviso para os casos onde não era esperado uma vulnerabilidade.

4FlowTracker pode ser facilmente modificado para aceitar outras linguagens de programação, tais como
Java ou C#
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A efetividade de FlowTracker também foi avaliada com implementações popula-
res de criptografia, iniciando com a biblioteca NaCl por seu comportamento de tempo
constante. NaCl contém implementações de várias primitivas criptográficas, incluindo
funções hash, códigos de autenticação de mensagem (MACs), encriptação autenticada,
assinaturas digitais e encriptações de chave pública. Além das chaves secretas e públicas,
entradas de função hash a mensagens em texto puro foram de forma conservadora mar-
cadas como sensı́veis. Como esperado, as propriedades isócronas da biblioteca NaCl
foram formalmente verificadas e nenhum vulnerabilidade foi encontrada, conforme re-
sultados anteriores [Almeida et al. 2013]. A análise verificou 12 implementações em
linguagem C contidas nela, abrangendo 45 funções diferentes e acima de 6,000 linhas
de código: HMAC baseado em SHA2, variantes da cifragem Salsa20, autenticador
Poly1305, Curve25519 [Bernstein 2006] e suas combinações.

FlowTracker não emitiu falsos positivos, de acordo com as definições de fluxo de
informação e de não-interferência. Porém, falsos positivos ainda podem acontecer devido
à semântica do programa que é analisado. Ao aplicar FlowTracker na implementação
GLS254 [Oliveira et al. 2014], 4 traços de código foram apontados como vulneráveis,
mas uma inspeção manual não revelou qualquer vetor de ataque. Mais precisamente,
um laço crı́tico no código é escrito de seguinte forma: for (i = 0; t[1] 6= 0;
i++). A precisão de t[1] é fixada com alta probabilidade devido à um resultado ma-
temático, mas este fato não pode ser determinado automaticamente pela ferramenta. Após
os relatórios de FlowTracker, o código foi modificado e então a ferramenta não mais re-
portou qualquer aviso na nova versão. Isso demonstra a grande utilidade de verificação
automática de propriedades criptográficas.

FLowTracker também foi aplicado à várias funções de OpenSSL. Contrariamente
à NaCl, nesse caso foi possı́vel identificar vários avisos de vulnerabilidade. Devido
às múltiplas interfaces para as mesmas primitivas, a análise foi restrita à operações
crı́ticas de segurança requeridas por RSA e Criptografia de Curva Elı́ptica, nomeada-
mente exponenciação modular e multiplicação escalar. FlowTracker foi capaz de en-
contrar centenas de traços vulneráveis na implementação dessas operações. Um exem-
plo particular de vulnerabilidade potencial foi a multiplicação escalar de Montgomery
em uma curva binária (função ec GF2m montgomery point multiply() no ar-
quivo ec2 mult.c). Apesar da resistência natural à ataques por canais laterais pro-
vida pela implementação segura dessa função, FlowTracker detectou 82 traços vul-
neráveis nesta instância especı́fica. A suscetibilidade de canal lateral nesse pedaço
de código foi recentemente demonstrada por um ataque baseado em tempo de cache
Flush+Reload [Yarom and Benger 2014], corroborando o que foi encontrado.

4.2. PI2: Escalabilidade

Para demonstrar a eficiência e a escalabilidade de FlowTracker, ela foi aplicada nos pro-
gramas SPEC CPU 2006 e em outros programas C disponı́veis na coleção de testes
de LLVM. Note que esses programas não possuem código usado em aplicações crip-
tográficas. Porém, eles são grandes o suficiente para fornecer uma ideia de (i) quanto
tempo FlowTracker precisa para construir o grafo de dependências para programas gran-
des; (ii) quanta memória FlowTracker requer, e (iii) qual a relação entre o tamanho do
programa e o tamanho de seu grafo SSA. Todos os número reportados aqui foram obtidos
em um Intel Core I7 com 2.20 GHz de clock, oito núcleos, e 8GB de memória RAM.
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Figura 5. Tamanho dos programas (Número de Instruções) vs tamanho do grafo
SSA (número de arestas) vs tempo (ms) para construir o grafo SSA.
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(a)
Algoritmo Ingênuo: 105,336,792 arestas
Novo Algoritmo: 2,171,320 arestas

Algoritmo Ingênuo: 1,616.51 segundos
Novo Algoritmo: 349.78 segundos

(b)

Figura 6. (a) Número de arestas inseridas com o algoritmo da Figura 3 vs sem
a remoção de dependências transitivas (b) Tempo de execução do procedimento
de construção do grafo, com e sem a remoção de dependências transitivas.

Cada núcleo tem uma cache de 6,144 KB. Essa máquina executava Linux Ubuntu 12.04.

A Tabela 1 mostra o tamanho do grafo SSA que foi produzido para a coleção de
programas SPEC CPU 2006. É notável um número 1.5x maior de arestas de dependências
de dados que variáveis no grafo SSA. Existem 2.5 variáveis por aresta de dependência de
controle. Estes números indicam que o grafo é esparso, isto é, o número de arestas é line-
armente proporcional ao número de vértices. A exploração da transitividade para remoção
de dependências redundantes é essencial para assegurar essa propriedade. FlowTracker
também foi aplicado nos 100 maiores programas da coleção de benchmarks de LLVM. A
Figura 5 mostra esses números.

Para demonstrar a importância da remoção das dependências transitivas, foi con-
siderado o comportamento de uma versão ingênua do algoritmo. Esta abordagem ingênua

Bench perl bzip2 mcf gobmk hmmer sjeng libqu h264 omnet astar xalanc gcc
Vars (K) 434 27 3.9 234 108 43 9 234 161 13 1,038 1,249
Controle (K) 296 24 2.1 119 61 26 4.4 124 49 6.3 343 1,112
Dados (K) 607 41 6 332 149 62 15 340 239 20 1,471 1,780
Tempo (sec) 39.9 2.1 0.05 7.6 2.6 1.4 0.1 5.2 6.4 0.2 48.0 227.8

Tabela 1. Como FlowTracker escala: a coleção de testes SPEC. Vars: número
de variáveis em cada programa (número de vértices no grafo SSA). Controle:
número de arestas de dependência de controle inseridas pelo Algoritmo da Fi-
gura 3. Dados: número de arestas de dependência de dados. Tempo: tempo
para construir o grafo SSA.
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Figura 7. Porcentagem de grafo SSA “vulnerável“ e que requer guardas para
sanitizá-los.

cria uma aresta entre o predicado p e uma variável v sempre que v é controlada por p,
não considerando transitividade. A Figura 6 compara ambas versões do algoritmo que
detecta dependências de controle. A Figura 6 (a) mostra que o algoritmo proposto é duas
ordens de magnitude mais frugal que essa versão ingênua. Essa lacuna cresce com o ta-
manho do benchmark. Por exemplo, o grafo SSA do menor benchmark SPEC, mcf, tem
3,940 vértices. Para esse benchmark foram criados 2,133 arestas de controle, enquanto a
versão ingênua criou 10,241. O maior benchmark, gcc, fornece um grafo com 1,249,681
vértices. O algoritmo insere 1,112,889 arestas de controle no grafo, e a versão ingênua
insere 78,522,510. Esta diferença no número de arestas de controle tem um impacto di-
reto no tempo de execução do algoritmo, como mostra a Figura 6 (b). O algoritmo analisa
o menor benchmark do conjunto, mcf em 0.05 segundos, e o maior, gcc, em 227 se-
gundos. A versão ingênua toma 0.05 e 1,297 segundos, respectivamente. No total, o
algoritmo leva 341.35 segundos para cobrir todo o SPEC CPU 2006, enquanto a versão
ingênua necessita de 1,616.51 segundos.

4.3. PI3: Adaptabilidade

A maior motivação da implementação de FlowTracker foi descobrir canais laterais em
algoritmo criptográficos. Porém, durante o projeto da ferramenta, foi percebido que ela
é muito mais geral. Ela pode ser usada para implementar diferentes tipos de análises de
fluxo de informação. Para fundamentar essa afirmativa, ela foi usada para descobrir três
tipos diferentes de vulnerabilidades: vazamento de endereço, estouro de arranjo e estouro
de inteiro. Cada uma dessas análises é parametrizada com um conjunto de operações
fonte, e por um conjunto de funções sorvedouro. Deseja-se verificar se um programa
contém um caminho de dependências a partir de um fonte para um sorvedouro. Este
caminho é procurado via duas formas de atravessar o grafo SSA. Primeiro, uma travessia
para frente, marcado cada vértice visitado a partir da fonte. Então uma travessia para
trás, iniciando do sorvedouro, marcando todos os vértices alcançáveis neste caminho. A
interseção dessas duas travessias indica uma fatia vulnerável do programa.

A Figura 7 mostra a porcentagem do grafo SSA dos benchmarks SPEC CPU 2006
que é considerada vulnerável. No caso de estouro de arranjo, considerou-se como fonte
qualquer função de biblioteca cujo código não esteja disponı́vel para o compilador. Sor-
vedouros são instruções de armazenamento na memória. Para estouro de inteiro foram
consideradas como fonte as operações aritméticas que podem ser “arredondadas”, isto
é, podem gerar estouro aritmético. Como sorvedouro foram consideradas instruções de
carga e armazenamento na memória, pois adversários podem usar estouro de inteiro para
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habilitar estouro de arranjo. Estouros podem levar a falhas que são difı́ceis de encontrar.
Como um exemplo, em 1996, o foguete Ariane 5 foi perdido devido a um estouro de in-
teiro – uma falha que custou mais de US$370 milhões [Dowson 1997]. Finalmente, para
o problema de vazamento de endereço foi considerada como fonte qualquer operação que
lê endereços de memória, e como sorvedouro qualquer função de biblioteca. Descoberta
de endereços podem dar ao adversário, meios de contornar um mecanismo de proteção do
sistema operacional chamado Address Space Layout Randomization (ASLR). Como um
exemplo, Dionysus Blazakis explicou como usar informação de endereço para compro-
meter um interpretador ActionScript [Blazakis 2010].

Como a Figura 7 mostra, uma parte substancial de cada grafo SSA foi mar-
cada como vulnerável. Isso é consequência de uma definição liberal de funções fonte.
Note que a análise pode conter falsos positivos, isto é, um dado caminho dentro
do programa nunca ser tomado dinamicamente. Cada vulnerabilidade demanda dife-
rentes tipos de guarda. Estouros de inteiro podem ser evitados com instrumentação
de Dietz et al. [Dietz et al. 2012]. Instruções de armazenamento que podem cau-
sar estouro de arranjo podem ser guardadas por ferramentas tais como AddressSa-
nitizer [Serebryany et al. 2012]. E vazamentos de endereço pode ser prevenidos por
uma adaptação da análise dinâmica de fluxo de dados de Chang et al. Ainda so-
bre essa última vulnerabilidade, foram inspecionados manualmente alguns grafos SSA,
e encontrado vazamentos perigosos. Por exemplo, as funções spec fread (em
bzip2/spec.c:187), e spec fwrite (em bzip2/spec.c:262) imprimem o
endereço de arranjos que eles recebem como parâmetros; assim, eles dão ao adversário
total conhecimento da informação secreta.

5. Trabalhos Relacionados
Uma breve história da vulnerabilidade de canal lateral baseado em tempo.

Canais laterais baseados no tempo são um problema bem conhecido. Muito do
atual conhecimento sobre esse problema é devido à Kocher [Kocher 1996]. A conjectura
de Kocher - que o tempo de execução pode ser usado para obter informação sobre dados
sensı́veis - foi demonstrada por vários pesquisadores. Dhem et al. [Dhem et al. 2000]
mostrou como implementar um ataque por variação de tempo em uma implementação
RSA executando em um smart card. Posteriormente, Brumley e Boneh mostraram que é
possı́vel recuperar informação sigilosa de uma implementação mesmo em face de ruı́dos
introduzidos pela rede de comunicação. Eles foram capazes de recuperar a chave privada
RSA de um sistema web com polı́ticas de segurança baseadas na biblioteca OpenSSL.
Neste trabalho a máquina adversária e o servidor web estavam localizados em prédios
diferentes com três roteadores e vários switches entre eles. Poucos anos mas tarde, Brum-
ley e Tuveri montaram uma recuperação completa da chave contra um servidor TLS que
usava assinaturas ECDSA para autenticação. Para uma visão mais geral sobre o campo
de ataques por variação de tempo, é recomendado um tutorial apresentado por Emmanuel
Prouff na conferência CHES’13 [Prouff 2013].

Técnicas para detectar e evitar vazamentos por análise de variação de tempo.

Existem várias metodologias e linhas gerais para evitar canais laterais baseados
em tempo. John Agat propôs um sistema de tipos para transformar um programa vul-
nerável em outro seguro. Ele realizou essa transformação pela inserção de instruções
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inócuas nos blocos de desvio, para mitigar a diferença no tempo de execução de dife-
rentes caminhos que podem ser tomados à partir de um teste condicional. De forma
similar, Molnar et al. [Molnar et al. 2006] projetou um tradutor C fonte-fonte que detecta
e conserta vazamentos baseados no fluxo de controle. Contrariamente ao trabalho aqui
apresentado, as abordagens de Agat e de Molnar et al. não podem lidar com vazamentos
baseados no comportamento da cache.

Mais próximo à proposta deste artigo, Luz et al. [Lux and Starostin 2011] imple-
mentaram uma ferramenta que detecta vulnerabilidades de ataque por análise de tempo
em programas Java. Entretanto o trabalho de Luz et al’s opera em uma linguagem de
programação de alto nı́vel, usando um conjunto de regras de inferência similares àquelas
propostas por Hunt e Sands [Hunt and Sands 2006]. Clama-se que a abordagem aqui
defendida possui vantagens, porque atua diretamente na representação intermediária do
compilador. Portanto, ela pode lidar com diferentes linguagens de programação e não
precisa confiar no compilador quanto à não inserção de canais laterais de forma aciden-
tal no código executável. Além disso, o algoritmo aqui apresentado é substancialmente
diferente de Luz et al., porque ele pode lidar com programas não estruturados.

6. Conclusão
Este artigo apresentou uma técnica de análise estática que determina se o tempo de
execução de um programa depende de informação sensı́vel. A análise executa diretamente
na representação intermediária enquanto o programa é compilado. Portanto, canais late-
rais não serão introduzidos pelo compilador durante a geração de código. A concretização
dessa análise estática é uma ferramenta chamada FlowTracker que está disponı́vel como
um serviço on-line, e permitiu um alto nı́vel de confiança sobre sua consistência.

Acredita-se que este artigo é o primeiro trabalho capaz de certificar que um pro-
grama tem comportamento isócrono no nı́vel do compilador. É possı́vel lidar com códigos
não estruturados e foi projetado um algoritmo que rastreia dependências de controle entre
variáveis de um programa. O algoritmo executa em tempo linear e cria no máximo uma
aresta de controle entre cada variável e qualquer predicado no programa. Pelo que se
sabe, nenhum outro algoritmo desse tipo na literatura assegura essa propriedade.
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Abstract. This paper contributes to broaden the discussion on tools and 

techniques in cryptographic programming and verification. The paper 

accomplishes three goals: (i) surveys recent advances in supporting tools for 

cryptographic software programming and verification; (ii) associates these 

tools to current security practices; and (iii) organizes their use into software 

programming and verification steps. The paper concludes that there is no 

single tool for secure development of cryptographic software. Instead, only a 

well-crafted toolkit can cover the whole landscape of secure cryptographic 

software coding and verification. 

1. Introduction 

Today’s software systems exist in a world full of massively available, cloud-based 

applications (e.g., mobile apps) that are always on-line, connected to whatever servers 

are available, and communicating to each other. In this world, as more private aspects of 

life are being carried out through mobile devices, apps act on behalf of their users as 

proxies of their identities in everyday activities, processing, storing and transmitting 

private or sensitive information. An increasing number of threats to this information 

make computer security a major concern for government agencies, service providers, 

and even ordinary people, the consumers of modern gadgets and digital services. 

 In these circumstances, it is quite natural to observe a rise in the use of security 

functions based on cryptographic techniques in software systems. Moreover, the scale of 

encryption in use today has increased too, not only in terms of volume of encrypted data 

(the newest smartphones have encrypted file systems by default), but also relating to the 

amount of applications with cryptographic services incorporated within their functioning 

(for instance, an app store has hundreds of apps advertising cryptographic protections, 

see https://play.google.com/store/search?q=cryptography&c=apps). In addition to the 

traditional use cases historically associated to stand-alone cryptography (e.g., 

encryption/decryption and signing/verification), there are several new usages strongly 

related to final user’s needs, transparently blended into software functionalities, and 

bringing diversity to the otherwise known threats to cryptographic software. 
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  In spite of Cryptography’s popularity, however, we believe that the software 

industry lacks an approach for building secure cryptographic software in common 

software factories, which could be used by ordinary programmers. This paper 

contributes to remedy this situation, broadening the discussion on the development of 

secure cryptographic software by addressing the use of security tools and techniques 

during the various stages of cryptographic programming. It also contributes to widen the 

scope of single tools, by providing a more comprehensive view of the landscape of tools 

and techniques in cryptographic programming. The paper accomplishes its objectives in 

three ways: (i) surveying recent advances in supporting tools for cryptography 

programming; (ii) associating these tools to current security practices whenever 

possible; and (iii) organizing their use into the current stages of software programming 

and verification.  

 The text is organized as follows. Section 2 offers background and motivation. 

Section 3 surveys tools and techniques for cryptographic programming and verification. 

Section 4 organizes the surveyed tools and techniques into the stages of software 

development. Section 5 concludes this paper and discusses future work. 

2. Background and motivation 

In this text, cryptographic software is one that has as its very purpose a true need for 

securing or preserving some of the information security’s main goals (namely integrity, 

authenticity, confidentiality, and non-repudiation) through the use of cryptographic 

technology. To accomplish these goals, the software can use cryptography directly, by 

means of proprietary implementations, or through reusable libraries and frameworks. 

Either way, implementations of cryptographic algorithms must be carefully constructed 

to be free of problems that compromise software security. Also, these secure 

implementations have to be securely used by application programmers, who take for 

granted the quality of the algorithms’ internals. 

 In spite of the four decades since the golden rules of software security were 

published by Saltzer and Schroeder [1], secure software engineering [2][3] seems not to 

directly address the issue of cryptographic security. Actually, for almost twenty years, 

studies have shown that vulnerabilities in cryptographic software have been mainly 

caused by software defects and poor management of cryptographic parameters and other 

sensitive material [4][5][6][7][8].  

 Furthermore, recent studies [9][10][11][12][13][14][15] showed the recurring 

occurrence of well-known bad practices of cryptography usage in various software 

systems (mobile apps in particular). In fact, since 2012, the interest of academia in “Real 

World Cryptography” [16] has become explicit and is gaining momentum.  

 It is important to differentiate secure (or defensive) programming of 

cryptographic software from programming secure cryptographic software. The former is 

related to the use of general secure coding techniques during the programming of 

cryptographic software. The latter starts at the point where the former stops, and 

embraces specific secure coding techniques and programming countermeasures to better 

defend cryptographic software against particular misuses as well as bad construction of 

cryptographic techniques. 
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 Today, cryptographic software of recognized quality is generally treated as a 

"work of art", whose constructive process can hardly be reproduced by the average 

programmer. For the diligent observer, there is a proliferation of bad implementations as 

well as lack of good ones. A number of modern examples support this statement: 

 The inadequacy of current software tools (e.g., SDKs, programming languages, 

and compilers, etc.) to cope with security issues in cryptographic programming. 

For instance, see the recent occurrences of well-known vulnerabilities in 

cryptographic software (e.g., HeartBleed [17] and Apple’s GoTo Fail bug [18]). 

 Low-level cryptographic services have been misused by ordinary programmers 

without proper instrumentation or education. Basic cryptographic processes are 

not being effectively learned by programmers [10][11][14][15], who make the 

same mistakes over and over. 

 Sophisticated security concepts are not being well presented by existing 

frameworks. For instance, validation of digital certificates forces unnecessary 

complexity onto programmers due to misunderstanding of how cryptographic 

frameworks should be shaped [9][12][13].  

 Vulnerabilities ultimately related to architectural aspects of cryptographic 

services and API design can expose unexpected side-channels and leak 

information. For instance, Padding Oracles [19] can occur due to inappropriate 

error handling at upper layers when orchestrating cryptographic services and 

potentially leak information [20][21][22]. 

2.1. Recent studies on cryptographic bad practices 

This section analyzes recent studies on misuse commonly found on cryptographic 

software. According to recent studies by Egele et al [11] and Shuai et al [14], the most 

common misuse is the use of deterministic encryption, where a symmetric cipher in 

Electronic Code Book  (ECB) mode appears mainly in two circumstances: AES/ECB 

and 3DES/ECB. There are cases of cryptographic libraries in which ECB mode is the 

default option, automatically selected when the operation mode is not explicitly 

specified by the programmer. A possibly worse variation of this misuse is the RSA in 

Cipher Block Chaining (CBC) mode without randomization, which is also available in 

modern libraries, despite of being identified more than 10 years ago by Gutmann [5]. 

 Another frequent misuse is hardcoded initialization vectors (IVs), even with 

fixed or constant values [11]. Initialization vectors, in almost all operation modes of 

block ciphers, must be both unique and unpredictable. The exception is the CTR mode, 

which requires unique IVs (without repetition). This requirement is extended to the 

authenticated encryption mode GCM. A related misuse is the use by the ordinary 

programmer of hardcoded seeds for PRNGs [11]. A common misunderstanding 

concerning the correct use of IVs arises when (for whatever reason) programmers need 

to change operation modes of block ciphers. For instance, the Java Cryptographic API 

[23] allows operation modes to be easily changed, without considering IV requirements. 

 The validation of digital certificates in web browsers is relatively well built and 

reliable, despite the fact that users usually ignore the warnings referring to invalid 
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certificates. In software other than web browsers, especially in mobile apps, there is a 

wide range of libraries for handling SSL/TLS connections. Recent studies by Georgiev 

et al [12] and Fahl et al [13][24] show that all of these allow the programmer to ignore 

some step in certificate verification in order to further usability or performance, but 

introducing vulnerabilities. Especially, a failure in signature verification or in domain-

name verification favors the Man-in-the-Middle (MITM) attack. 

 Finally, a recent study by Lazar et al [15] show, from an analysis of 269 

cryptography-related vulnerabilities, that just 17% of the bugs are in cryptographic 

libraries, and the remaining 83% are misuses of cryptographic libraries by applications. 

3. Tools and techniques for secure cryptographic software 

This section surveys tools and techniques for assisted programming and verification of 

cryptographic software. The set of tools and techniques were divided in two categories: 

secure cryptographic programming and security verification of cryptographic software.  

3.1. Secure cryptographic programming 

Secure programming tools of cryptographic software consist of specific programming 

languages, tools for automated code generation, cryptographic APIs, and frameworks. 

3.1.1. Cryptographic programming languages 

The use of specific programming languages is not standard practice in secure software 

development. On the other hand, experts, such as cryptologists, usually prefer their 

knowledge expressed in its own syntax by domain-specific languages [25][26][27][28]. 

 cPLC [25] is a cryptographic Programming Language and Compiler for 

generating Java implementations of two-party cryptographic protocols, such as Diffie-

Hellman. cPCL’s input language is strongly inspired by the standard notation for 

specifying protocols and is, allegedly, the first tool which can be used by 

cryptographically untrained software engineers to obtain sound implementations of 

arbitrary two-party protocols, as well as by cryptographers who want to efficiently 

implement their protocols designed on paper. 

 Barbosa, Moss, and Page [26] have worked with the CAO programming 

language to provide a cryptography-aware domain-specific language and associated 

compiler intended to work as a mechanism for transferring and automating the expert 

knowledge of cryptographers into a form which is accessible to anyone writing security-

conscious software. CAO allowed the description of software for Elliptic Curve 

Cryptography (ECC) in a manner close to the original mathematics, and its compiler 

allowed automatic production of executable code competitive with hand-optimized 

implementations. Recently, CAO’s typing system (the set of rules to assign types to 

variables, expressions, functions, and other constructs on a programming language) was 

formally specified, validated and implemented in a way to support the implementation 

of front-ends for CAO compilation and formal verification tools [29]. Finally, a 

compiler for CAO was released [30]. The tool takes high-level cryptographic algorithm 

specifications and translates them into C implementations through a series of security-

aware transformations and optimizations. 
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 Cryptol [27] is a functional domain-specific language for specifying 

cryptographic algorithms. The language works in such a way that the implementation of 

an algorithm resembles its mathematical specification. Cryptol can produce C code, but 

its main purpose is to support the production of formally verified hardware 

implementations. Cryptol is supported by a toolset for formally specifying, 

implementing, and verifying cryptographic algorithms [31].  

 The last work worth mentioning is a domain-specific language for computing on 

encrypted data [28], which can be called Embedded Domain-Specific Language for 

Secure Cloud Computing (EDSLSCC). The language was designed for secure cloud 

computing, and it is supposed to allow programmers to develop code that runs on any 

secure execution platform supporting the operations used in the source code. 

3.1.2.  Automated code generation 

Automated code generation is not a common practice in secure coding. In spite of that, it 

has been successfully used to generate cryptographic-aware source code. A recent work 

of Almeida et al [32] extend the CompCert certified compiler with a mechanism for 

reasoning about programs relying on trusted libraries, as well as translation validation 

based on CompCert's annotation mechanism. These mechanisms, along with a trusted 

library for arithmetic operations and instantiations of idealized operations, proved to be 

enough to preserve both correctness and security properties of a source code in C when 

translated down to its compiled assembly executable. 

 Another category of tools transforms code by inserting secure controls. Two 

recent works by Moss et al [33][34] describe the automatic insertion of Differential 

Power Analysis (DPA) countermeasures based on masking techniques. Another work by 

Agosta et al [35] performs security-oriented data-flow analysis and comprises a 

compiler-based tool to automatically instantiate the essential set of masking 

countermeasures. 

3.1.3. Advanced cryptographic APIs 

An application programming interface (API) is the set of signatures that are exported 

and available to users of a library or framework [36]. This section shows cryptographic 

libraries that go beyond the ordinary cryptographic API by either presenting 

differentiated software architectures or offering services in distinguished ways, 

resembling software frameworks. 

 Two recent studies by Braga and Nascimento [37] and González et al [38] have 

shown that, in spite of the observed diversity of cryptographic libraries in academic 

literature, these libraries are not necessarily publicly available or ready for integration 

with third party software. In spite of many claims of generality, almost all of them were 

constructed with a narrow scope in mind and prioritize academic interests for non-

standard cryptography. Furthermore, portability to modern platforms, such as Android, 

used to be a commonly neglected concern in cryptographic libraries [37]. So much so, 

that modern platforms only offer  by default to the ordinary programmer a few options 

of common cryptographic services [38].  
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 Gutmann’s Cryptlib [39] is both a cryptographic library and an API that 

emphasizes the design of the internal security architecture for cryptographic services, 

which are wrapped around an object-oriented API, providing a layered design with full 

isolation of architecture internals from external code. Nevertheless, Cryptlib still looks 

like a general-purpose cryptographic API (although an object-oriented one), presenting a 

collection of services encapsulated by objects. Also, it does not remove the need for 

cryptographic expertise, especially when composing services. The problems faced when 

using Cryptlib in real-world applications have already been documented [5]. 

 NaCl, proposed by Bernstein, Lange, and Schwabe [40], stands for “Networking 

and Cryptography Library.” NaCl offers, as single operations, compositions of 

cryptographic services that used to be accomplished by several steps. For instance, with 

NaCl, authenticated encryption is a single operation. The function c = crypto_box(m, n, 

pk, sk), where sk is sender’s private key, pk is the receiver’s public key, m is the message 

and n is a nonce, encapsulates the whole scenario of public-key authenticated encryption 

from the sender’s point of view. The output is authenticated and encrypted using keys 

from the sender and the receiver.  

 The crypto_box function has its advantages. With most cryptographic libraries, 

writing insecure programs is easier than writing programs that include proper 

authentication, because adding authentication signatures to encrypted data cannot be 

accomplished without extra programming work. Unfortunately, NaCl does not offer a 

solution to one of the most common sources of errors in the use of cryptography by 

ordinary programmers, namely the generation and management of nonces. NaCl leaves 

nonce generation and management to the function caller, under the argument that nonces 

are integrated into high-level protocols in different ways [40]. This issue was addressed 

in part by libadacrypt [41], a misuse-resistant cryptographic API for the Ada language. 

3.1.4. Cryptographic frameworks 

According to Fayad and Schmidt [42], an application framework is a reusable, “semi-

complete’’ software application that can be specialized to produce custom applications. 

Johnson [43] argues that, in contrast to class libraries, frameworks are targeted for 

particular application domains because a framework is a reusable design of a system, or 

a skeleton that can be customized by an application developer, providing reusable use 

cases. Application frameworks for cryptography have the potential for reducing coding 

effort and errors for complex use cases, such as certification validation, IV management, 

and authenticated encryption.   

 Nowadays there are many SSL libraries that aim at making the integration of 

SSL into applications easier. However, as recent studies by Georgiev et al [12] and Fahl 

et al [13] have shown, many of these libraries are either broken or error-prone, so that 

incorrect SSL validation is considered a widespread problem, and mere simplifying SSL 

libraries or educating developers in SSL security has not been favored  as a solution to 

the problem [24]. Instead, the ideal solution would be to enable developers to use SSL 

correctly without coding effort, thus preventing the breaching of SSL validation through 

insecure customizations. 
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 A recent work by Fahl et al [24] proposes a paradigm-shift in SSL usage: instead 

of letting developers implement their own SSL linking code, the main SSL usage 

patterns should be provided by operating systems’ services that can be added to apps via 

configuration, instead of implementation. Following the intent of this new paradigm, a 

proposed SSL framework automates the steps in certificate validation as well as makes 

changes to the way SSL is currently used by mobile apps [24]. It substitutes, by 

configuration options, the need for writing SSL code in almost all use cases, inhibiting 

dangerous customizations. Also, during software development, it makes a distinction 

between developer devices and end-user devices, allowing self-signed certificates. 

Finally, problems with SSL that could result in MITM attacks are reliably informed by 

unavoidable OS warnings. 

 The idea of providing cryptography-related functions as operating system 

services is not new and has been already proposed for performance reasons [44][45]. 

The innovation in the SSL framework resides in the usability aspect, from the 

programmer’s point of view, of having high-level SSL functionality, instead of primitive 

cryptography functions, as configurable OS services. 

3.2. Cryptographic security verification  

Security verification tools include static and dynamic analysis (testing) tools. Static 

analysis tools perform syntactical and semantic analysis on source code without 

executing it. On the other hand, testing (dynamic analysis) tools perform dynamic 

verifications of a program’s expected behaviors on a finite set of test cases, suitably 

selected from the usually infinite execution domain.  

3.2.1. Static analysis tools 

The use of automatic tools for static analysis of code is quite common in secure 

programming and can be considered a standard best practice. It seems quite natural that 

the practices of secure coding were ported to cryptographic programming as well. In 

fact, most coding standards [46][47] do contain simple rules concerning cryptography 

usage that can be easily automated by ordinary static analysis tools. For example, such 

tools can warn when deprecated cryptographic functions are used: uses of MD5, SHA-1, 

and DES can be automatically detected as bad coding, as well as the use of short keys 

(e.g., 128-bit key for AES or 512-bit key for RSA).  

 Unfortunately, there are cryptographic issues that cannot be detected by ordinary 

tools and simple techniques [48]. These issues have been addressed by advanced tools in 

academic research [11][14][49][50][51][52]. The CryptoLint [11] tool takes a raw 

Android binary, disassembles it, and checks for typical cryptographic misuses. The 

Cryptography Misuse Analyzer (CMA) [14] is an analysis tool for Android apps that 

identifies a pre-defined set of cryptographic misuse vulnerabilities from API calls.  

 The Side Channel Finder (SCF) [49] is a static analysis tool for detection of 

timing channels in Java implementations of cryptographic algorithms. These side-

channels are often caused by branching of control flow, with branching conditions 

depending on the attacked secrets. The Sleuth [50] tool is an automatic verification tool 

attached to the LLVM compiler, which can automatically detect several examples of 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

36 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



 

 

 

 

classic pitfalls in the implementation of DPA countermeasures. CacheAudit [51] is an 

analysis tool for automatic detection of cache-side channels. It takes as input a binary 

code and a cache configuration and derives security guarantees based on observing 

cache states, traces of hits and misses and execution times. CAOVerif [52] is a static 

analysis tool for CAO [30] and has been used to verify NaCl code [40]. 

 It is important to differentiate the scope of these tools. While CAOVerif, SCF, 

Sleuth, and CacheAudit work inside a cryptographic implementation, looking for 

specific types of side channels and other issues, CryptoLint and CMA work outside the 

bounds of cryptographic APIs and identify known misuse of cryptographic libraries. 

3.2.2. Functional security tests 

In cryptography validation [53], test vectors are test cases for cryptographic security 

functions and have been used for years in validation of cryptographic implementations, 

mostly for product certification post construction. According to Braga and Schwab [54], 

test vectors can also be used for validation during software development and 

accomplished by automated acceptance tests. Acceptance tests verify whether a system 

satisfies its acceptance criteria by checking its behaviors against requirements [36]. 

 Test vectors are good acceptance tests because they stand halfway between 

cryptologists and developers [54]. Test vectors are test cases provided by cryptologists 

and are substitutes for requirement specifications as well as independent checks that the 

cryptographic software has implemented the requirements correctly. Based upon test 

vectors, developers  can write unit tests prior to the writing of the cryptographic code to 

be tested. Then, test vectors can be used to evaluate the correctness of implementations, 

not their security. Functional correctness is a condition for security, since incorrect 

implementations are unreliable and insecure.  

 There are publicly available test vectors (e.g., [53]) which are constructed using 

statistical sampling. The successful validation with a statistical sample only implies 

strong evidence but not absolute certainty of correctness. To be statistically relevant, 

even small data sets possess thousands of samples, so automation is required. Once 

automated tests are available for cryptographic implementations, further improvements 

on the code can take place in order to address industry concerns like performance 

optimizations, power consumption and protections against side-channel attacks and 

other vulnerabilities. Even after all those transformations, acceptance tests preserve trust 

by giving strong, albeit informal, evidence of correctness [54]. 

3.2.3. Security testing tools 

Security testing focuses on the verification that the software is protected from external 

attacks [36]. Usually, security testing includes verification against misuse and abuse of 

the software or system [36]. Security tests are as diverse as the number of exploitable 

vulnerabilities, and can be considered a common best practice in secure software 

development. It is worth mentioning the industry’s current practice on cryptography 

testing for web applications [55][56][57] and cryptographic modules [58]. This section 

presents three test types and the corresponding tools, which are believed to be good 

representatives of current trends on security tests for cryptographic software. 
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 In web application security, automated tests for SSL connections have been used 

for detection of HTTPS misconfiguration [56]. Recently, this type of test has moved to 

mobile applications with MalloDroid [13], a tool to detect potential vulnerabilities 

against MITM attack of SSL implementations on Android applications. MalloDroid 

performs static code analysis over compiled Android applications in order to fulfill three 

security goals: extract valid HTTP(S) URLs from decompiled apps by analyzing calls to 

networking API; check the validity of the SSL certificates of all extracted HTTPS hosts; 

and identify apps that contain abnormal SSL usage (e.g., contain non-default trust 

managers, SSL socket factories, or permissive hostname verifiers). 

 Padding Oracle Exploitation Tool [20] (POET) is a tool that finds and exploits 

padding oracles automatically. Tests against padding oracle attacks are usually hard to 

be performed manually due to the large number of iterations (ranging from many 

hundreds to a few thousand) performed to decrypt a single block of ciphertext [19]. 

Once a padding oracle is discovered, its exploitation can be automated by well-

documented algorithms [22]. POET has been successfully used to exploit padding 

oracles in web technologies [20] (e.g., XML encryption [21] and ASP.NET [22]). 

 Finally, fault injection is a kind of fuzz testing that can be used for security 

testing of cryptographic devices [59]. Fuzz testing [36] is a special form of random 

testing (where test cases are generated at random) aimed at breaking the software. A 

fault-injection attack, automated by a Fault Injection Attack Tool (FIAT) is a type of 

side-channel attack realized through the injection of deliberate (malicious) faults into a 

cryptographic device and the observation of the corresponding erroneous outputs. Fault 

injection attacks have been shown [59] to require inexpensive equipment and a short 

amount of time, when compared to tests against side-channels of power consumption or 

electromagnetic emanations, which usually require an expensive setup. 

 

Figure 1: Automated tools in cryptographic software programming and testing. 
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4. Assembling a toolkit for programming cryptographic software 

According to McGraw [3], there is no absolutely secure software, in the sense that the 

confidence in the so-called secure software is always relative to the assurance methods 

in use, and has to be justified by the structured use of appropriate tools and techniques.  

 That way, the tools and techniques discussed so far can be put together in a 

simple sequence of steps for programming of secure cryptographic software. Such a 

sequence of steps is illustrated in Figure 1 and, if put in practice, would be able to 

increase the confidence in the resulting cryptographic software by providing strong 

evidence of security. It is interesting to observe that none of the tools and techniques can 

alone satisfy the whole process, which can only be covered by jointly use of several 

tools and techniques. 

 The sequence has three main steps that can be performed iteratively: library 

programming and verification, cryptographic software programming and verification, 

and cryptographic software testing. In each step, appropriate tools and techniques can be 

placed to accomplish the required assurance. Although many tools and techniques can 

be used in more than one step, the major benefit can be obtained when they are used in 

specific (preferred) places. For instance, secure languages, secure compilation, and 

secure code generation are appropriate for programming of cryptographic libraries. On 

the other hand, static analysis tools, (automated) functional tests, and frameworks are 

suitable for cryptographic software programming. Finally, dynamic analysis, fault 

injection, (SSL) penetration tests, padding oracles tests, and monitoring are better suited 

for verifications. 

5. Concluding remarks 

Traditionally, cryptography has been considered by software developers one of the most 

difficult to understand security controls. Programmers were used to rely on simple APIs 

to grant the effectiveness of cryptography over security-related functionality, while the 

correctness of its internals was always taken for granted. However, the increasing 

complexity of software has negatively affected cryptography, leading to its misuse by 

programmers and ultimately resulting in insecure software. 

 It is now time to come up with new ways of building modern cryptographic 

software, by looking for benefits from recent advances on tool support for software 

security. The main conclusion of this paper is that there is no ultimate tool for 

programming secure cryptographic software. Instead, only a well-crafted set of tools 

seems to be able to cover the whole landscape of cryptographic software programming. 

 The programming of secure cryptographic software, the way it is proposed in 

this text, is an emerging discipline in the practice of cryptographic software 

programming. At the time of writing, only a few tools and techniques were actually 

available to the ordinary programmer. Most of tools are prototypes of academic interest 

and cannot be put to compete with commercial, off-the-shelf security tools. On the other 

hand, the software industry has a successful history of innovation in bringing new 

quality assurance technologies to the average programmer. So there is hope that in the 
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near future, a new generation of tools for software security could bring to daily practice 

all the academic advances mentioned so far. 

 The current research points to several opportunities for future work. The 

modeling of processes for the development of secure cryptographic software could help 

to find better ways of using all these tools. Also, performing experimentation with 

specific security tools during development of cryptographic software could provide a 

means to evaluate their effectiveness in reducing cryptographic vulnerabilities. The 

development of better software abstractions to facilitate the use of advanced 

cryptographic concepts by ordinary programmers is another alternative course of 

research. Finally, the collection and analysis of data concerning the real programming 

habits of developers responsible for coding cryptographic primitives could encourage 

further studies to better understand how programmers misuse cryptography. 
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Abstract. Directory services (e.g., LDAP) are often used to keep sensitive
information (e.g., data and user credentials) for critical systems such as
domain control servers, DNS servers, access control services and public key
infrastructure (PKI). In this paper, we present the first fault- and intrusion-
tolerant directory service. Our system architecture leverages different tech-
niques of distributed systems, dependability and security. We demonstrated
the feasibility of the proposed architecture through a prototype implementa-
tion. The results show that our directory service performs good enough to
sustain the requirements of IT infrastructures with more than 136K users.

Resumo. Serviços de diretório (e.g., LDAP) são frequentemente utilizados
para manter informações sensíveis (e.g., dados e credenciais de usuários)
em sistemas críticos como serviços de controle de domínio, servidores DNS,
mecanismos de controle de acesso e infra-estrutura de chaves públicas. Este
artigo apresenta a primeira arquitetura e mecanismos para prover serviços
de diretórios tolerante a falhas e intrusões. Para atingir este objetivo são
empregadas diferentes técnicas de sistemas distribuídos, dependabilidade e
segurança. A viabilidade da solução proposta é demonstrada através da
implementação e avaliação de um protótipo que utiliza protocolos e técnicas
avançadas de tolerância a falhas e intrusões. Os resultados demonstram
que a solução proposta é boa o suficiente para suportar as demandas de
infra-estruturas de TI com mais de 136K usuários.

1. Introdução e Motivação
A dependência de acesso rápido, seguro e garantido a dados críticos, como dados e
credenciais de usuários, vem aumentando a um ritmo constante. Dois dos fatores
que tem contribuído para esse cenário são: a integração e a interoperabilidade entre
sistemas; e a horizontalização das infraestruturas de autenticação e autorização.
Um exemplo clássico dos dois primeiros são os mecanismos de single-sign-on (SSO),
que permitem a um usuário utilizar diferentes serviços com um único processo de
autenticação. Isso, naturalmente, aumenta os riscos e falhas associadas aos serviços
básicos de segurança.

Os serviços de diretórios, ou simplesmente diretórios, representam a so-
lução mais comumente utilizada para atender essa demanda de integração, in-
teroperabilidade e horizontalização de serviços de segurança essenciais. Os di-
retórios são tipicamente caracterizados como banco de dados especializados em
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consultas, onde os dados são armazenados de forma flexível e hierárquica. Em-
bora existam diferentes soluções de diretórios como eDirectory, Active Direc-
tory, NIS e StreeTalk [Howes et al. 2003], LDAP (Lightweight Directory Ac-
cess Protocol) [Sermersheim 2006] é o protocolo mais difundido e utilizado no
suporte à segurança e interoperabilidade de sistemas. LDAP é um proto-
colo de aplicação aberto e amplamente suportado pela indústria para aces-
sar e manter informações em serviços de diretório distribuídos. Exemplos
de sistemas que comumente utilizam diretórios LDAP são serviços de rede
como e-mail, DNS e DHCP [Vasiliadis et al. 2007, Borsato et al. 2003], mecanis-
mos de controle de acesso [Zhou and Meinel 2004, Park et al. 2002], infraestru-
turas de chave pública (PKI) [Karatsiolis et al. 2004], soluções de interoperabi-
lidade de sistemas [Flechl and Field 2008, Kreutz and Charao 2009], entre outros
[Ardizzone et al. 2011, Flechl and Field 2008].

Entre as principais características que levaram a ampla adoção dos dire-
tórios LDAP estão a flexibilidade, a eficiência das consultas e o suporte nativo
a replicação, ou seja, sua capacidade de simplificar a escalabilidade e a dispo-
nibilidade dos serviços de diretório. Entretanto, considerando o presente e o fu-
turo cenário de ameaças persistentes [Tankard 2011, Kushner 2013] e o estado de
guerra digital, a segurança e a dependabilidade de sistemas críticos, como diretó-
rios LDAP, tomam novas proporções. No contexto atual, o caminho para proteger
infraestruturas de TI contra as ameaças digitais avançadas é a cyber resiliência
[Goche and Gouveia 2014, Boyd 2014]. Similarmente, a academia vem investigando
a resiliência a situações extremas, que pode ser definida como tolerância a intrusões,
como forma de promover a segurança automática de sistemas [Verissimo et al. 2006],
i.e., tornar os sistemas robustos o suficiente para suportar as novas ameaças digitais
[Ficco and Rak 2012, Kreutz et al. 2014a].

O LDAP suporta nativamente a replicação de dados, permitindo a operação
em três diferentes modos, um único mestre (SingleMaster), mestres espelho (Mirror-
Mode) e múltiplos mestres (MultiMaster). Entretanto, todas as três configurações
suportam apenas falhas por parada. Devido a essa limitação, novas técnicas come-
çaram a ser investigadas para criar serviços de diretório LDAP capazes de tolerar
falhas arbitrárias, i.e., quaisquer tipos de anomalia de funcionamento dos sistemas,
canais de comunicação ou infraestrutura de TI em si. Um dos recursos frequente-
mente utilizados para prover tolerância a falhas arbitrária são os protocolos BFT
(Byzantine Fault Tolerance). A forma mais comum de implementar estes protocolos
é através da replicação ativa ou de máquina de estados [Bessani et al. 2014b], que
oferece consistência forte e favorece a disponibilidade.

Algumas soluções de diretórios LDAP tolerantes a falhas arbitrárias já fo-
ram propostas, como é o caso do bftLDAP [Wang et al. 2006] e do HBFTLDAP
[Hou et al. 2006]. Entretanto, as soluções existentes toleram apenas falhas ar-
bitrárias não-maliciosas. Elas não toleram falhas arbitrárias maliciosas, como
ataques constantes, ameaças avançadas persistentes e intrusões. Os protocolos
BFT, por si só, não são o suficiente para tolerar ataques constantes e intrusões
[Bessani 2011, Brandão and Bessani 2012]. Outras técnicas e mecanismos são neces-
sários para tolerar ameaças avançadas, como recuperação proativa e reativa, diver-
sidade, rejuvenescimento, controle de exaustão de recursos e componentes confiáveis
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[Verissimo et al. 2006, Sousa et al. 2007, Bessani 2011].
Tomando a diversidade de sistemas como um exemplo, as soluções existentes

suportam apenas uma única implementação de serviços de diretório LDAP (e.g.,
OpenLDAP) em todas as réplicas. Isso significa que um atacante precisa descobrir
apenas uma única vulnerabilidade no serviço de diretórios utilizado para comprome-
ter todas as réplicas ao mesmo tempo (e.g., ataque paralelo). Da mesma forma, um
simples bug na implementação do diretório irá potencialmente afetar todas as ins-
tâncias LDAP ao mesmo tempo, uma vez que a execução das réplicas é baseada em
máquina de estados. Portanto, diversidade é um componente de suma importância
para tolerar falhas arbitrárias e intrusões.

Com objetivo de contribuir para o avanço no desenvolvimento de diretórios
LDAP robustos e capazes de enfrentar os ataques frequentes e constantes e as no-
vas ameaças persistentes avançadas, este artigo propõe o FIT-LDAP, o primeiro
serviço de diretório cyber resiliente, i.e., tolerante a falhas e intrusões, que com-
bina diferentes técnicas de sistemas distribuídos, dependabilidade e segurança. A
arquitetura do FIT-LDAP é baseada num modelo funcional e artefatos de siste-
mas demonstrados anteriormente como eficazes para o desenvolvimento de servi-
ços de autenticação e autorização (por exemplo, RADIUS e OpenID) resilientes
[Kreutz et al. 2014d, Kreutz et al. 2014b, Kreutz et al. 2014a]. Entre os compo-
nentes essenciais para tolerar falhas arbitrárias e intrusões estão os protocolos de
replicação de máquinas de estado, as técnicas de diversidade e rejuvenescimento de
sistemas, a recuperação pró-ativa e reativa e a diversidade de infraestruturas.

Um protótipo do FIT-LDAP foi implementado como prova de conceito. Ele
utiliza um dos mais avançados protocolos de replicação de máquinas de estado
para tolerar falhas arbitrárias, o BFT-SMaRt [Bessani et al. 2014b]. Este proto-
colo já foi utilizado anteriormente na implementação de outros serviços resilientes,
como o R-RADIUS [Malichevskyy et al. 2012], o R-OpenID [Kreutz et al. 2014b], o
C2FS [Bessani et al. 2014a] e provedores de identidade num modelo cloud-of-clouds
[Kreutz and Feitosa 2014]. Os resultados demonstram que o FIT-LDAP é capaz de
comportar as demandas de infraestruturas de TI, tolerando falhas e intrusões.

As principais contribuições desta proposta são: (1) uma arquitetura para ser-
viços de diretório cyber resilientes; (2) componentes e protocolos para tolerar falhas
arbitrárias, de forma transparente e eficiente, em diretórios LDAP; (3) mecanismos
como diversidade e recuperação pró-ativa e reativa para tolerar falhas arbitrárias e
intrusões; (4) uma solução genérica que pode ser utilizada em diferentes ambientes
como uma única máquina física, múltiplas máquinas físicas, múltiplos data centers
e múltiplas infraestruturas de nuvens; (5) uma análise de desempenho que demons-
tra que o FIT-LDAP satisfaz as necessidades de ambientes de produção como, por
exemplo, uma universidade com mais de 136K usuários.

Este artigo está organizado da seguinte maneira. A Seção 2 descreve a arqui-
tetura e os elementos de projeto do FIT-LDAP, bem com sua implementação. Em
seguida, a Seção 3 apresenta os resultados experimentais da arquitetura proposta,
incluindo uma discussão sobre falhas toleradas pelo FIT-LDAP. A Seção 4 discute
os trabalhos relacionados e os compara com a solução proposta. Por fim, a Seção 5
apresenta as considerações finais.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

46 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



2. FIT-LDAP
2.1. Arquitetura
Recentemente, foram propostos e sistematizados um modelo funcional, artefatos
de sistema e técnicas essenciais necessárias para o projeto, implementação e im-
plantação de infraestruturas de autenticação e autorização (AAI) mais seguras e
confiáveis [Kreutz et al. 2014d, Kreutz et al. 2014a]. A arquitetura do FIT-LDAP,
ilustrada na Figura 1, segue e estende o modelo proposto para serviços de diretórios
LDAP. Os componentes e mecanismos adotados, descritos na arquitetura e imple-
mentação, permitem ao FIT-LDAP tolerar falhas arbitrárias e intrusões em serviços
de diretório LDAP. O modelo funcional da arquitetura pode ser resumido em quatro
elementos: (a) cliente; (b) gateway; (c) réplicas SMR (State Machine Replication);
e (d) serviços de diretório LDAP. O conjunto dos gateways, réplicas e serviços de
diretório LDAP formam a infraestrutura do FIT-LDAP.

Réplicas SMR
(3fR+1)

Cliente

Gateways
(fG + 1)

Caminho padrão
Caminho alternativo

Serviços de Diretório 
LDAP  (3fL+1)

ApacheDS

Figura 1. Arquitetura proposta para o serviço de diretório LDAP replicado.

O cliente representa um usuário ou serviço que tenta acessar alguma in-
formação do diretório LDAP. Em termos práticos, o cliente é uma aplicação de
autenticação, por exemplo.

Em relação a outras soluções como o BFTLDAP [Shoker and Bahsoun 2012],
o FIT-LDAP apresenta um novo componente, mais simples e transparente, o ga-
teway. Uma das principais funções do gateway é manter compatibilidade com os
clientes existentes. Em outras palavras, o gateway é visto com um servidor LDAP
convencional pelos clientes, ou seja, não é necessário qualquer tipo de modificação
nos clientes.

A segunda função do gateway é mascarar o protocolo de replicação BFT-
SMaRt e outros mecanismos utilizados para tolerar falhas arbitrárias e intrusões
em diretórios LDAP. Ao receber a requisição do cliente, o gateway simplesmente
encapsula os dados no protocolo BFT e envia para as 3f + 1 réplicas do sistema.
Similarmente, a resposta das réplicas é enviada aos respectivos clientes. Em outras
palavras, o gateway atua de forma análoga a um gateway de rede, repassando dados
de um lado para outro sem a necessidade dos processos comunicantes conhecerem
os diferentes segmentos de rede. Por fim, o gateway podem também agregar funci-
onalidades adicionais, como a função de barreira de defesa (e.g, firewall), limitando
as atividades maliciosas dos clientes.
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O papel das réplicas SMR é processar as requisições dos clientes de forma
determinista e ordenada. Por isso da necessidade de protocolos de replicação de
máquinas de estado, como é o caso do BFT-SMaRt. As réplicas podem conectar-se
a um único ou múltiplos servidores LDAP. Caso a conexão com um servidor falhe, a
réplica SMR utiliza automaticamente a conexão com o próximo servidor LDAP da
lista. Tanto a réplica quanto o serviço de diretórios LDAP podem ser instanciados
na mesma máquina por questões de desempenho e segurança. No caso de ambos os
componentes estarem na mesma máquina, não é necessário a utilização de canais
cifrados (e.g., LDAPS) entre a réplica e o servidor LDAP, por exemplo.

Finalmente, o serviço de diretório LDAP pode ser parte integrante do domí-
nio local ou ainda um serviço prestado por terceiros, i.e., localizado geograficamente
em outro domínio. Essa flexibilidade aumenta a robustez do FIT-LDAP, uma vez
que múltiplas infraestruturas físicas podem ser utilizadas para aumentar a disponi-
bilidade do sistema e a resistência contra diferentes tipos de ataques. Múltiplos do-
mínios e infraestruturas físicas são um importante aliado contra ameaças avançadas,
para aumentar a disponibilidade do sistema, para evitar problemas de vendor lock-
in em provedores de nuvem, entre outros [Kreutz et al. 2014d, Kreutz et al. 2014c,
Kreutz and Feitosa 2014].

Duas das principais características, que também representam um diferencial
em relação às soluções existentes, são o suporte a diversidade de diretórios LDAP e
a capacidade de tirar proveito das vantagens de diferentes cenários de implantação.
Ambas as características contribuem para aumentar a disponibilidade do sistema e
tolerar falhas arbitrárias (de uma maneira geral e abrangente) e intrusões.
Diversidade de diretórios LDAP. O princípio básico da diversidade é evitar que fa-
lhas comuns (e.g., bugs de software ou hardware) e vulnerabilidades possam ser
exploradas por atacantes. Como exemplo prático, assumindo um sistema replicado
de diretórios LDAP para tolerar falhas arbitrárias que utilize o mesmo serviço LDAP
em todas as réplicas, como é o caso do bftLDAP, HBFTLDAP e BFTLDAP, uma
única vulnerabilidade na implementação do serviço permitirá ao usuário malicioso
realizar um ataque paralelo e comprometer simultaneamente todas as réplicas. Si-
milarmente, um bug de implementação também irá (potencialmente) afetar todas as
réplicas ao mesmo tempo uma vez que protocolos de replicação de máquinas de es-
tado são utilizados nas réplicas. De forma similar, o conceito de diversidade pode ser
aplicado a diferentes níveis, desde hardware (e.g., utilizar diferentes infraestruturas
físicas) até sistemas operacionais, bibliotecas e aplicações.

No caso do FIT-LDAP, o conceito de diversidade é estendido a todos os com-
ponentes do sistema (gateway, réplica e serviço LDAP). É assumido que a diversidade
pode ser atingida com diferentes: (i) sistemas operacionais; (ii) implementações do
serviço LDAP (e.g., OpenLDAP, Apache DS, 389Directory e OpenDJ); (iii) hypervi-
sors (e.g., Xen, VirtualBox e VMWare); e (iv) infraestruturas físicas (e.g, diferentes
máquinas físicas, data centers ou provedores de nuvem). A arquitetura e implemen-
tação do FIT-LDAP foram especialmente pensadas para os casos (ii) e (iv), ou seja,
o suporte a múltiplas implementações LDAP e infraestruturas físicas. As outras
formas de diversidade podem ser consideradas como comuns, ou seja, facilmente
aplicáveis às soluções existentes uma vez que não interferem na arquitetura e nem
na implementação do sistema.
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Suporte a implantação em diferentes cenários. O FIT-LDAP foi arquitetado e imple-
mentado para permitir que os gateways, as réplicas e os serviços de diretório LDAP
sejam instanciados em quaisquer lugar. Mais especificamente, diferentes máquinas
físicas em um único domínio, múltiplas máquinas físicas em diferentes domínios,
múltiplos data centers, ou ainda múltiplos provedores de nuvem. Essa caracterís-
tica permite ao sistema tolerar uma vasta gama de falhas físicas (e.g., problemas
de conexão de rede, falhas de energia e falhas de disco) e lógicas (e.g., erros de
configuração de sistemas/redes e ataques de negação de serviço). Adicionalmente, a
implantação em múltiplas infraestruturas físicas contribui para garantir altos níveis
de disponibilidade e fornecer mecanismos extras de proteção contra diferentes tipos
de ataques de exaustão de recursos, DDoS em grande escala, e assim por diante
[Kreutz et al. 2014d, Kreutz et al. 2014c, Kreutz and Feitosa 2014]. Cabe também
ressaltar que a implantação do sistema em diferentes infraestruturas físicas permite
atingir níveis de desempenho bons o suficiente para suportar demandas corriqueiras
de instituições de diferentes portes, como universidades com mais de 200K usuá-
rios [Niedermayer et al. 2014, Kreutz and Feitosa 2014].

2.2. Modelo e Suposições

Em primeiro lugar, é assumido um modelo de sincronia parcial [Dwork et al. 1988],
ou seja, o sistema pode se comportar de forma assíncrona por algum tempo, até
que se torne síncrono, i.e., com limites de tempo de processamento e comunicação.
Este é um requisito essencial para garantir o término dos protocolos de consenso,
um alicerce fundamental para a implementação de replicação máquina de estado.

É assumido que os gateways conseguem comunicar-se com todas as réplicas
SMR através do protocolo BFT-SMaRt. Ao receber um pacote de um cliente, o
gateway encapsula os dados no protocolo BFT e enviada para as réplicas. O gateway
aguarda a resposta correta (igual) de 2fR + 1 réplicas antes de responder ao cliente.

Com relação ao modelo de falhas, são assumidas falhas arbitrárias de até fG

gateways e falhas arbitrárias nas réplicas SMR (fR) e serviços LDAP (fL). Não
é assumido nada em relação aos clientes, ou seja, o sistema suporta um número
ilimitado de clientes.

Por último, em relação ao modelo de ameaça, assume-se que um atacante
pode: (i) comprometer simultaneamente até fG gateways, fR réplicas, e fL diretórios
LDAP, respectivamente; (ii) interceptar e injetar mensagens em até fG gateways, fR

réplicas, e fL diretórios LDAP; e (iii) alterar mensagens em trânsito. O FIT-LDAP
considera um modelo de ameaça onde o atacante pode ter controle dos canais de
comunicação entre os elementos do sistema. No entanto, é assumido que o atacante
não é capaz de quebrar quaisquer mecanismos criptográficos sem obter as chaves
criptográficas adequadas. Um atacante pode ainda ter o controle da rede por algum
tempo, mas não pode controlar toda a rede durante todo o tempo. Esta é uma
suposição razoável, já que todos os elementos do sistema, incluindo réplicas, podem
estar em execução em diferentes infraestruturas físicas e, consequentemente, é alta-
mente improvável que um atacante obtenha controle sobre os canais de comunicação
ou recursos em lugares distintos.
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2.3. Implementação

Na implementação do FIT-LDAP foi utilizada a biblioteca UnboundID
LDAP [UnboundID 2015] (versão 0.9.8), que suporta a versão 3 do protocolo LDAP,
e a biblioteca BFT-SMaRt [bft smart 2015] para replicação de máquina de estados.
Esta biblioteca fornece um conjunto de módulos e protocolos de comunicação para
assegurar canais de comunicação seguros e eficientes entre as réplicas.

A Figura 2 ilustra a implementação do FIT-LDAP. Os clientes comunicam-
se com os gateways através de TCP/IP, assim como ocorre com servidores LDAP
tradicionais. Para fins de testes, foi implementada uma aplicação cliente utilizando
a biblioteca UnboundID LDAP. Esta aplicação realiza operações (e.g., consultas) no
diretório LDAP.

Gateway'

Réplica'SMR'

BFT$SMaRt*

LDAP*API*

BFT$SMaRt*
LDAP*API*

Servidor'LDAP'

Réplica'SMR'

BFT$SMaRt*
LDAP*API*

Réplica'SMR'

BFT$SMaRt*
LDAP*API*

Réplica'SMR'

BFT$SMaRt*
LDAP*API*

Servidor'LDAP' Servidor'LDAP' Servidor'LDAP'

Cliente'

Figura 2. Elementos de implementação do diretório LDAP replicado.

O gateway recebe as conexões dos clientes (via TCP, na porta 389) e sim-
plesmente as repassa a interface BFT proxy do BFT-SMaRt. O BFT proxy envia,
de forma ativa, uma cópia das requisições dos clientes para cada réplicas SMR. De
maneira similar, respostas vindas das réplicas são enviados aos clientes através dos
canais TCP/IP previamente estabelecidos.

Uma réplica SMR mantém um arcabouço de conexões com um ou mais ser-
viços de diretório LDAP. Ao receber a requisição do cliente, encaminhada pelo ga-
teway, a réplica encaminha a requisição para o(s) respectivo(s) servidor(es) LDAP.
O servidor LDAP pode ser qualquer implementação LDAP disponível, desde que
suporte a versão 3 do protocolo.

Após executar a operação requisitada, a réplica SMR encaminha a resposta
do serviço LDAP ao gateway. Ao receber 2fR + 1 respostas idênticas, o gateway
envia a resposta ao respectivo cliente. Caso não hajam 2fR + 1 respostas idênticas,
o proxy BFT reenvia a requisição original às réplicas SMR.
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3. Avaliação
Esta seção apresenta uma avaliação de desempenho do FIT-LDAP e uma análise
resumida dos diferentes tipos de falhas e ataques.

3.1. Desempenho
Para a avaliação de desempenho do FIT-LDAP foi utilizando um ambiente composto
por seis máquinas virtuais (VMs), como resumido na Tabela 1. Uma para executar
os clientes e uma segunda para executar um gateway. Adicionalmente, mais quatro
VMs para executar as réplicas SMR e os serviços de diretório LDAP, sendo uma
réplica e um serviço de diretório por VM.

Tabela 1. Ambiente utilizado para o teste
Tipo # VMs # vCPUs Memória Disco Rede
Clientes 1 8 8 15GB Gigabit Ethernet
Gateway 1 4 4 15GB Gigabit Ethernet
Replicas 4 4 4 15GB Gigabit Ethernet

Para os testes foram utilizadas duas implementações LDAP, o OpenLDAP
(versão 2.4.31) e o OpenDJ xpress (versão 2.5.0). Cada uma das quatro instâncias
de serviços de diretório foi povoada com 45000 entradas. Duas réplicas SMR foram
conectadas ao servidor OpenLDAP, enquanto que as outras duas foram conectadas
ao servidor OpenDJ xpress.
Vazão do sistema. O desempenho do FIT-LDAP foi medido em duas configura-
ções distintas, uma utilizando apenas o OpenLDAP em todas as réplicas e a outra
utilizando diversidade (OpenLDAP e OpenDJ). A Figura 3 apresenta os resulta-
dos dos experimentos no ambiente sem diversidade. Foram utilizados 10, 25, 50 e
100 clientes simultâneos, executados na VM clientes (Tabela 1). Cada cliente foi
configurado para realizar 1.000 operações de busca com tamanhos de mensagem
variando de 1byte a 512bytes. Conforme outros trabalhos de avaliação de desem-
penho de diretórios LDAP, um dos tamanhos de mensagens mais comuns é de 488
bytes [Wang et al. 2008], o qual foi incluído nas avaliações realizadas. Para cada
configuração de cliente, foram realizadas 5 execuções.

Como pode ser observado na Figura 3, a diferença de desempenho é pequena
com a variação dos tamanhos das mensagens e o número de clientes. Tal fato é expli-
cado por uma das características da biblioteca BFT-SMaRt, que é operar garantindo
o ordenamento total das mensagens (Total Order Multicast) [Bessani et al. 2014b].
Durante a execução normal, os clientes enviam seus pedidos para todas as réplicas,
em lote, e esperam por suas respostas. O ordenamento total é realizado através de
uma sequência de instâncias de consenso entre as réplicas.

No melhor caso, com 100 clientes e mensagens de 64 bytes, a vazão do sistema
chega próximo a 1400 operações por segundo. Cabe ressaltar que o FIT-LDAP atinge
um desempenho de 1400 operações/s no pior caso (levando em conta operações de
leitura e escrita em SMR), que são operações totalmente ordenadas e serializadas
nas réplicas. Essa vazão é o suficiente para suportar ambientes de TI, como uni-
versidades, com mais de 136K usuários, conforme números relatados em trabalhos
anteriores [Niedermayer et al. 2014, Kreutz et al. 2014a]. Este tipo de operação é
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Figura 3. Vazão do FIT-LDAP sem diversidade.

necessário somente para operações de escrita, para manter a consistência forte dos
dados. As operações de leitura, como é o caso das buscas, podem ser executadas de
forma não ordenada e não serializada. O BFT-SMaRt suporta este tipo de operação.
Um dos trabalhos futuro é avaliar os limites do sistema em termos de escalabilidade
e desempenho.

A Figura 4 mostra os resultados do sistema no ambiente com diversidade (2
servidores OpenLDAP e 2 servidores OpenDJ). Como pode ser observado, a vazão
do sistema é similar à do ambiente sem diversidade. Devido a isso, pode-se concluir
que a diversidade de diretórios LDAP não causa nenhum impacto significativo no
desempenho do sistema.

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

1400	  

1600	  

1	   32	   64	   128	   256	   488	   512b	  

Bu
sc
as
/s
eg
un

do
	  

Tamanho	  das	  Mensages	  (bytes)	  

10	  Clientes	   25	  Clientes	   50	  Clientes	   100	  Clientes	  

Figura 4. Vazão do FIT-LDAP com diversidade (OpenLDAP e OpenDJ).

3.2. Falhas e Ataques
Servidores de diretório LDAP tradicionais (e.g., OpenLDAP e OpenDJ) não toleram
falhas arbitrárias. Soluções como o bftLDAP, HBFTLDAP e BFTLDAP suportam
apenas parcialmente falhas arbitrárias (vide Seção 4). Já o FIT-LDAP, além de tole-
rar falhas arbitrárias nas réplicas, suporta diversidade de serviços de diretório, o que
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permite tolerar quaisquer falhas arbitrárias no sistema (e.g., bugs de implementação
dos servidores LDAP).

Como o FIT-LDAP utiliza o mesmo modelo funcional do R-RADIUS e do R-
OpenID [Kreutz et al. 2014d, Kreutz et al. 2014a] e, também, os mesmos protocolos
de tolerância a falhas, como é o caso do BFT-SMaRt, ele tolera os mesmos tipos de
falhas e ataques. Em outras palavras, o FIT-LDAP suporta simultaneamente falhas
arbitrárias em até fG gateways e fR réplicas. As falhas arbitrárias incluem quaisquer
anomalias de protocolo, falhas de infraestruturas e ataques como negação de serviço
e exaustão de recursos. O impacto desse tipo de falhas e ataques no sistema já foi
demostrado anteriormente [Kreutz et al. 2014a, Kreutz et al. 2014c].

4. Trabalhos Relacionados
Tolerância a falhas é um dos pontos cobertos pela especificação do protocolo
LDAP [Harrison 2006]. Tomando como exemplo o OpenLDAP [OpenLDAP 2014],
é comum implementações do LDAP oferecerem três esquemas de replicação, Single-
Master, MirrorMode eMultiMaster. O primeiro, mais simples, é baseados no modelo
mestre e escravos, ou seja, um único processo mestre e múltiplos processos escravos.
Enquanto que as escritas de dados podem ser realizadas somente no processo mestre,
as leituras podem ser realizadas em todos os processos. Naturalmente, as escritas
ficam comprometidas no caso de falha do processo mestre. No modelo SingleMaster
tanto o processo mestre quanto os escravos toleram apenas falhas por parada.

O modelo MirrorMode é similar ao SingleMaster, com a diferença de ter dois
processos mestre que cooperam na atualização dos dados. Portanto, as escritas
ficam comprometidas somente quando os dois mestres falharem. Finalmente, no
modelo MultiMaster todos os processos são mestres, ou seja, suportam operações
de escrita. Os dados escritos num processo mestre são replicados para os outros
os demais servidores. Assim como no caso do modelo SingleMaster, os modelos
MirrorMode e MultiMaster suportam apenas falhas por paragem. Além disso, em
todos os modelos, escritas realizadas num processo mestre falho são comprometidas.
Caso o processo falhe durante a escrita, os dados serão perdidos. Em outras palavras,
os clientes precisam tratar falhas dos processos mestre, ou seja, re-encaminhar os
pedidos de escrita para eventuais processos mestre não falhos.

Apesar dos modelos de replicação do LDAP ajudarem a aumentar o desem-
penho e a disponibilidade do serviço, eles não oferecem efetivo suporte à resiliência
e confiabilidade do serviço no caso de falhas da sincronização entre os processos ou
no caso de falhas arbitrarias [Shoker and Bahsoun 2012]. O bftLDAP é uma das
primeiras soluções a propor protocolos de tolerância a falhas arbitrárias, como o
CLBFT, para garantir a consistência dos dados entre as réplicas e a disponibilidade
do serviço no caso de falhas arbitrárias [Wang et al. 2006]. O bftLDAP utiliza o
modelo tradicional de 3f + 1 réplicas para tolerar f falhas simultâneas sem compro-
meter a operação do serviço. Os testes realizados com o bftLDAP apontaram que
a replicação dos dados utilizando o CLBFT leva a uma sobrecarga de até 42,29%
(para operação de busca) em relação a um serviço LDAP simples, i.e., que não tolera
falhas arbitrárias.

Um segundo exemplo de implementação tolerante a falhas arbitrárias é o
HBFTLDAP [Hou et al. 2006]. Apesar do HBFTLDAP criar um serviço de di-
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retório hierárquico tolerante a falhas, com o objetivo de atingir garantir maior
escalabilidade, os resultados, em termos de desempenho, são idênticos ao bf-
tLDAP. Mais recentemente, diferentes protocolos para tolerar falhas arbitrárias
em serviços LDAP foram testados, como o PBFT, Chain, Zyzzyva e o Quo-
rum [Shoker and Bahsoun 2012]. Considerando apenas funções de busca, as im-
plementações BFTLDAP com os protocolos PBFT e Zyzzyva atingiram um desem-
penho similar ao do OpenLDAP. Este apresenta um desempenho 5% melhor que o
BFTLDAP/Zyzzyva e 10% melhor que o BFTLDAP/PBFT para mensagens peque-
nas. No caso de mensagens maiores, a diferença de desempenho reduz ainda mais,
ou seja, as implementações com suporte a falhas arbitrárias atingem praticamente
o mesmo número de operações por segundo do OpenLDAP.

A Tabela 2 resume as principais características das soluções existentes, bem
como da solução proposta. Enquanto que o OpenLDAP necessita f +1 réplicas para
tolerar falhas por parada, todas as soluções que toleram falhas arbitrárias (parcial-
mente ou totalmente) utilizam 3f +1 réplicas para tolerar f falhas sem comprometer
a operação do serviço. A única solução projetada para suportar múltiplas implemen-
tações (e.g., OpenLDAP, OpenDJ e ApacheDS) de serviços LDAP é o FIT-LDAP.
As demais soluções, como bftLDAP, HBFTLDAP e BFTLDAP, utilizam apenas
o OpenLDAP e suportam apenas parcialmente falhas arbitrárias. Tomando como
exemplo um bug de implementação no serviço LDAP, com exceção da solução pro-
posta, nenhuma das soluções existentes é capaz de efetivamente suportar esse tipo
de falha. A única solução projetada para tolerar intrusões é o FIT-LDAP.

Tabela 2. Comparação dos trabalhos relacionados e abordagem proposta
Solução Tipos de Falhas To-

leradas
Protocolo de
Replicação

Serviço
LDAP

# ré-
plicas

Tolerância
a Intrusão

OpenLDAP
SingleMaster

Por parada (*) Syncrepl OpenLDAP f + 1 não

OpenLDAP
MirrorMode

Por parada Syncrepl OpenLDAP f + 1 não

OpenLDAP
MultiMaster

Por parada Syncrepl OpenLDAP f + 1 não

bftLDAP Por parada e parcial-
mente arbitrárias

CLBFT OpenLDAP
(2.1.22)

3f + 1 não

HBFTLDAP Por parada e parcial-
mente arbitrárias

CLBFT OpenLDAP
(2.1.22)

3f + 1 não

BFTLDAP Por parada e parcial-
mente arbitrárias

PBFT, Zyzzyva OpenLDAP
(2.4)

3f + 1 não

FIT-LDAP Por parada e arbitrá-
rias

BFT-SMaRt Múltiplos 3f + 1 sim

(*) A parada do servidor Master interrompe a operação de escrita.

Resumidamente, os principais diferenciais do FIT-LDAP, quando comparado
às soluções existentes, são: (1) maior disponibilidade, resistindo a diferentes tipos de
falhas físicas e lógicas (e.g., bugs de implementação e ataques paralelos); (2) resistên-
cia a ataques de exaustão de recursos, uma vez que as réplicas podem ser instanciadas
em diferentes máquinas físicas e/ou domínios administrativos; e (3) capacidade de
tirar vantagem de ambientes multi-data center e multi-cloud, usufruindo dos respec-
tivos mecanismos de defesa dessas infraestruturas, como mecanismos de mitigação
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de ataques de negação de serviços [Prince 2013, Kreutz and Feitosa 2014].

5. Conclusão
Este artigo apresentou o FIT-LDAP, o primeiro serviço de diretório tolerante a falhas
arbitrárias e intrusões, que combina diferentes técnicas de sistemas distribuídos,
dependabilidade e segurança. Como forma de validar a arquitetura proposta, foi
implementado e avaliado um protótipo.

Os resultados de desempenho do FIT-LDAP demonstram que a solução pode
ser utilizada em infra-estruturas de TI, como universidades, com mais de 136K
usuários. Além disso, a solução proposta é a única a tolerar falhas arbitrárias e
intrusões. Um dos componentes essenciais para atingir este objetivo é o uso da
diversidade de serviços de diretório LDAP, o que garante maior robustez e resistência
ao sistema.

Com trabalhos futuros podem ser relacionados testes da arquitetura em ou-
tros ambientes, identificar os limites de desempenho e escalabilidade do sistema
(e.g., incluindo operações de busca sem ordenação total e serialização) e aumentar
a diversidade através de outras implementações de serviços de diretórios.
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Abstract. Identity management (IdM) systems employ Identity Providers (IdPs),
as guardians of users’ critical information. However, Distributed Denial-of-
Service (DDoS) attacks can make IdPs operations unavailable, compromising
legitimate IdM system users. This work presents SAMOS, a novel schema to
mitigate DDoS attacks in IdM systems through a novel approach: Organizations
of IdP clustering using optimization techniques. SAMOS is started based on the
monitoring of processing and memory resources, differently from solutions in the
literature that are started based on DDoS detection through the network traffic
analysis. SAMOS minimizes DDoS effects using the system operational IdPs,
differentiating from proposes that employ external computer resources. Results
considering data from a real IdM systems indicate the scheme viability.

Resumo. Os sistemas de gerenciamento de identidades (SGI) utilizam Identity
Providers (IdP) como guardiões das informações críticas dos usuários. No en-
tanto, ataques DDoS (Distributed Denial-of-Service) podem indisponibilizar as
operações prestadas por IdPs, prejudicando usuários legítimos. Este trabalho
apresenta SAMOS, um esquema para mitigar ataques DDoS em SGIs através de
uma abordagem inovadora: a reorganização de agrupamentos de IdPs usando
técnicas de otimização. SAMOS atua em resposta ao monitoramento dos re-
cursos de memória e processamento dos IdPs, diferentemente das soluções da
literatura que agem em resposta à detecção do ataque através da análise do
tráfego de rede. SAMOS minimiza os efeitos dos ataques DDoS empregando
os IdPs operacionais do sistema, se distinguindo das propostas existentes que
utilizam recursos computacionais externos. Resultados considerando dados de
um SGI real indicam a viabilidade da proposta.

1. Introdução
Os Sistemas de Gerenciamento de Identidades (SGI) vêm recebendo atenção da acade-
mia e da indústria devido ao seu potencial em integrar diferentes domínios administrati-
vos, preservando tecnologias e políticas locais [Torres et al. 2013]. A principal vantagem
destes sistemas consiste em empregar autoridades de autenticação denominadas Iden-
tity Providers (IdP) como guardiões das informações críticas dos usuários, separando o
provimento de recursos (papel desempenhado por SPs - Services Providers) do geren-
ciamento dos dados críticos dos usuários [Barreto et al. 2013]. Através dos SGIs, a au-
tenticação de usuários em um único domínio possibilita o acesso a múltiplos domínios,

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

58 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



reduzindo a complexidade do gerenciamento e incrementando a experiência dos usuá-
rios [Arias Cabarcos et al. 2014].

No entanto, IdPs são disponibilizados na Internet, tornando-se propensos à ata-
ques de negação de serviço distribuídos (DDoS, do inglês Distributed Denial of Ser-
vice) [Lonea et al. 2013]. Os IdPs possuem recursos de processamento e memória limi-
tados, podendo ser esgotados frente a uma grande quantidade de requisições. Os ataques
DDoS têm como objetivo indisponibilizar as operações de um sistema ao disparar um
grande volume de requisições maliciosas, forçando o sistema vítima a consumir todos
os recursos de memória e processamento [Carlson 2014]. Casos reais de DDoS foram
relatados mesmo em ambientes ricos em recursos computacionais, como por exemplo
em nuvens computacionais [Lonea et al. 2013, Shah et al. 2013], enfatizando a pericu-
losidade dos mesmos. Em SGIs, os ataques DDoS podem resultar na indisponibilidade
das operações de autenticação de usuários legítimos e congestionar o tráfego de dados
para IdPs, impactando indiretamente no provimento de serviços. Neste contexto, as
abordagens de mitigação tornam-se promissoras para minimizar os efeitos desses ata-
ques [Fu et al. 2012].

Este trabalho apresenta SAMOS, do inglês Scheme for DDoS Attacks Mitigation
by the reOrganization and optimization of the Identity management System, a primeira
proposta para mitigar os efeitos de ataques DDoS em SGIs através da reorganização de
agrupamentos de IdPs. SAMOS atua em resposta ao monitoramento dos recursos de me-
mória e processamento dos IdPs, diferentemente das soluções da literatura que agem em
resposta à detecção do ataque através da análise do tráfego de rede. SAMOS minimiza os
efeitos dos ataques DDoS empregando os IdPs operacionais do sistema, se distinguindo
das propostas existentes que utilizam recursos computacionais externos. As reorgani-
zações são realizadas através de três procedimentos: Agrupamento, Pré-Configuração,
Otimização. O primeiro recruta o maior número de agrupamentos de IdPs capazes de
suportar a sobrecarga gerada pelo ataque DDoS através de um algoritmo genético. O se-
gundo computa todos os benefícios possíveis em balancear a carga das identidades e SPs
entre os IdPs de cada agrupamento. O terceiro utiliza técnicas de otimização para encon-
trar o benefício máximo de balanceamento de carga. As reorganizações proporcionam a
otimização do uso dos recursos computacionais do sistema, minimizando os efeitos do
ataque e prolongando o tempo de vida do SGI.

O desempenho do SAMOS é avaliado por simulações baseadas em traços reais.
Com base em traços do SGI da Universidade de Buffalo, simulações são realizadas sob
ataques DDoS em IdPs. Duas análises são conduzidas, a primeira verifica a eficiência
do algoritmo genético para formar agrupamentos de IdP e a segunda avalia o tempo al-
cançado para encontrar uma reorganização ótima dos IdPs do SGI durante um ataque
DoS. Os resultados revelam que a taxa de soluções ótimas encontradas pelo algoritmo
genético igual a 31,37% com maior tempo de execução inferior a 200 ms e que para um
número equivalente a seis IdPs operacionais, o maior tempo de execução para encontrar
uma solução para o esquema SAMOS foi inferior a 0,75 segundos, mostrando indícios
da viabilidade desta proposta como uma alternativa para mitigar dos efeitos de ataques
DDoS em SGIs.

O trabalho está organizado como segue. A Seção 2 descreve os trabalhos relacio-
nados. A Seção 3 detalha o modelo de sistema e o modelo de falhas. A Seção 4 apresenta

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

59 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



o esquema SAMOS. A Seção 5 descreve a avaliação baseada em traços da proposta. A
Seção 6 apresenta as conclusões.

2. Trabalhos Relacionados
Na literatura, existem iniciativas para mitigar ataques DoS no contexto de nuvens
computacionais, Content-Centric Networking (CCN) e Software Defined Networking
(SDN). No contexto de nuvens computacionais, foi apresentado um mecanismo para
migrar os serviços vítimas de ataques DDoS, contando com o auxílio de replicações
[Jia et al. 2014]. Este mecanismo usa métodos de otimização para encontrar uma alter-
nativa para separar servidores vulneráveis de atacantes. Um estudo de caso envolvendo a
nuvem Amazon EC2 demonstra a capacidade de mitigar ataques DDoS em larga escala.

Com o objetivo de detectar e mitigar ataques DoS em CCN foi proposto o fra-
mework Poseidon [Compagno et al. 2013]. A detecção baseia-se em anomalias, podendo
ser local ou distribuída, e a mitigação ocorre através da limitação do uso dos recursos. A
ocorrência de anomalias no tráfego de redes ocasionadas por ataques DoS também impul-
sionou a proposição de um mecanismo para detectar e mitigar ataques DoS em arquitetu-
ras SDN [Giotis et al. 2014]. Essa solução realiza a detecção e mitigação de ataques DoS
com o suporte de três módulos: coleta de dados, detecção de anomalias e mitigação das
anomalias através do descarte do tráfego.

Outros trabalhos investigaram a segurança e a resiliência das operações de IdPs
em SGIs. Barreto et al. apresentaram uma infraestrutura de gerenciamento de identi-
dades tolerante a intrusões [Barreto et al. 2013]. Kreutz et al. propuseram uma arquite-
tura para tornar os IdPs resilientes a falhas arbitrárias através de técnicas de replicação
ativa [Kreutz et al. 2014]. Dentre estes, [Kreutz et al. 2014] argumentaram a capacidade
dos IdPs de suportar um número pré-determinado de falhas usando técnicas de replicação.
Or arcabouços para gerenciamento de identidades tais como Shibboleth implementam a
funcionalidade de agrupamento de IdPs1, proporcionando a disponibilidade da sessão e
a versão mais atual dos atributos dos usuários pertencentes aos IdPs falhos através da
migração de dados entre IdPs.

De modo geral, essas propostas utilizam recursos computacionais externos para
replicação e dependem da técnica detecção de ataques através do tráfego de rede. Iniciati-
vas que realizam a mitigação com base na detecção do ataque através da análise do tráfego
de rede, tal como em [Barreto et al. 2013], [Compagno et al. 2013] e [Giotis et al. 2014],
estão sujeitas a falsos positivos e falsos negativos, dificultando acurar a ocorrência do
ataque para então mitigá-lo. As abordagens baseadas em replicação, tais como a descrita
em [Jia et al. 2014], são computacionalmente caras e podem tolerar apenas um número
pré-determinado de falhas. Devido a essas limitações, mesmo empregando as soluções
existentes, um ataque DDoS pode acontecer, motivando a criação de outras abordagens.

Este trabalho apresenta SAMOS, uma proposta que complementa os trabalhos na
literatura nos casos onde o número de falhas toleradas pelas abordagens de replicação é
ultrapassado ou quando a detecção do ataque DDoS é comprometida. SAMOS assume
o uso de ferramentas para detectar os efeitos de ataques DDoS em termos de memória
e processamento dos IdPs alvos2, eliminando a dependência de sistemas de detecção de

1https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/Clustering
2https://shib.kuleuven.be/docs/idp/2.x/install-idp-2.1-rhel-monitoring.html
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intrusão. Além disso, SAMOS emprega IdPs operacionais do SGI, sem ocupar recursos
computacionais externos, minimizando o custo da solução.

3. Modelo do Sistema e de Falha
Esta seção detalha os modelos de sistema e de falhas seguidos neste trabalho. A subseção
3.1 apresenta as principais premissas e os componentes do SGI, além da modelagem do
mesmo através da teoria dos grafos. A subseção 3.2 descreve o modelo de falhas.

3.1. Modelo do Sistema de Gerenciamento de Identidades
Os principais componentes de um SGI consistem na entidade, identidade, IdP e SPs. Uma
entidade pode ser uma pessoa, um serviço de rede ou um dispositivo. Uma identidade é
a representação digital de uma entidade real, tal como uma pessoa ou um dispositivo em
interações eletrônicas. Os IdPs são as entidades responsáveis por controlar as identidades
e prover serviços de autenticação. As entidades incumbidas de disponibilizar serviços
especificamente para as identidades consistem nos SPs.

Para fins de modelagem e sem perda de representatividade, o SGI é consi-
derado como um ambiente cooperativo onde IdPs realizam operações de controle e
monitoramento sobre as identidades que utilizam recursos disponibilizados por SPs
[Cao and Yang 2010]. Consideramos que os IdPs de um domínio se confiam mutuamente
e seguem as mesmas diretrizes de segurança, da mesma forma como ocorrem em orga-
nizações com um grande número de filiais. Além disso, assumimos que os IdPs utilizam
um canal seguro de comunicação para se comunicarem, tal como o provido pelo proto-
colo Transport Layer Security (TLS). O SGI emprega medidas para impedir que atacantes
insiram IdPs falsos no SGI, tal como o uso de certificados de segurança.

Nesse trabalho um SGI é representado por um grafo G = (V,E), sendo V
composto por vértices provenientes do particionamento de três conjuntos de vértices,
A, B e C. Estes conjuntos representam respectivamente as identidades, os IdPs e os
SPs do sistema, logo o conjunto de vértices de G é a união dos conjuntos A, B e
C. As arestas de G são representadas pelos conjuntos E1, E2, E3, E4, E5, onde
E1 = {(a, b)|a ∈ A, b ∈ B}, E2 = {(b, c)|b ∈ B, c ∈ C}, podendo também exis-
tir arestas entre os elementos de cada conjunto, E3 = {(a1, a2)|a1 ∈ A, a2 ∈ A},
E4 = {(b1, b2)|b1 ∈ B, b2 ∈ B}, E5 = {(c1, c2)|c1 ∈ C, c2 ∈ C}, logo E =

5⋃
i=1

Ei.

Cada conjunto de arestas representa um tipo específico de relação. O conjunto de
arestasE1 representa quais IdPs b ∈ B uma identidade a ∈ A pode usar para se autenticar.
E2 descreve quais SPs c ∈ C confiam nas autenticações de um IdP b ∈ B. E3 retrata a
composição de identidades parciais de um usuário. E4 expõe os IdPs afetados por ataques
DDoS. E5 representa a composição de SPs, ou seja, situações onde serviços podem ser
consumidos por outros serviços, tal como ocorre em arquiteturas orientadas a serviço.
Em outras palavras, em G qualquer tipo de relação pode existir, exceto as associações de
identidades com SPs, pois essa relação não é fiel a forma de operação como os recursos
são compartilhados em um SGI. A Figura 1 ilustra um exemplo de grafo G.

Na figura, os vértices de cor branca representam identidades (conjunto A), os de
cor cinza representam os IdPs do conjunto B e os de cor preta, os SPs do conjunto C.
Observa-se que G é conexo, pois existe apenas uma componente conexa, representando
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Figura 1. Exemplo de Grafo de um Sistema Gerenciamento de Identidades

o funcionamento normal do sistema. Além disso, nota-se que podem existir ciclos em G
entre elementos do mesmo conjunto. Sendo CIj um ciclo onde j vértices são adjacentes,
o centro do grafo apresenta um CI4 entre elementos de C, representado uma composição
de quatro SPs. Logo abaixo doCI4, umCI5 entre elementos do conjuntoB é encontrado,
caracterizando cinco ataques DDoS em IdPs com objetivo de indisponibilizar a prestação
de suas operações. A esquerda do centro do grafo, um CI6 entre os elementos de A,
descrevendo a composição de uma identidade através de seis identidades parciais.

3.2. Modelo de Falhas

O modelo de falhas descreve a ocorrência da indisponibilidade em IdPs através da remo-
ção de vértices (b ∈ B), em que as remoções representam IdPs atacados. Logo G se torna
desconexo, pois a remoção de IdPs resultará em desconexões entre identidades e SPs (ou
seja, a remoção de arestas entre os conjuntos A e C). Assim como em trabalhos exis-
tentes [Tan et al. 2011], uma distribuição de probabilidades discreta, mas precisamente a
distribuição binomial é utilizada para representar a probabilidade de ocorrência de ata-
ques DoS. A ocorrência de ataques DDoS (ou seja, a remoção de vértices em B) segue
uma a distribuição binomial denotada como Bin(nt, p). nt representa o número de tenta-
tivas de ataques DDoS e p a probabilidade do atacante obter sucesso, onde cada tentativa
resulta apenas em duas possibilidades, sucesso (1) ou fracasso (0), e a probabilidade p de
cada tentativa permanece constante. Através desta distribuição são obtidos valores para
representar o conjunto de arestas E4, as quais indicam IdPs afetados por ataques DDoS.

4. Esquema SAMOS
Esta seção apresenta SAMOS, um esquema para mitigar ataques DDoS em SGI através
da reorganizações de agrupamentos de IdPs. As reorganizações proporcionam a otimiza-
ção do uso dos recursos computacionais do SGI para suprir as sobrecargas causadas por
ataques DDoS, minimizando os efeitos do ataque e prolongando o tempo de vida do SGI.
A Figura 2 ilustra os procedimentos do esquema SAMOS, sendo eles: Agrupamento, Pré-
configuração, Otimização. O Agrupamento forma o maior número de agrupamentos para
suportar a sobrecarga gerada pelo ataque. A Pré-Configuração computa os benefícios
possíveis para balancear a carga dos agrupamentos. A Otimização emprega técnicas de
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otimização para encontrar o benefício máximo de balanceamento de carga ao reorganizar
o SGI.

Pré-Configuração Otimização
Utilização

no SGI

SGI com 
IdPs Falhos

Reorganização

3DM

Proposta de
reorganização

SoluçãoAgrupamento B’ T

Figura 2. Procedimentos do Esquema SAMOS

4.1. Agrupamento

Este procedimento busca o número máximo de agrupamentos capazes de suportar a so-
brecarga gerada pelo ataque DDoS. A solução mais trivial para este problema consiste
em formar um único agrupamento com todos os IdPs. Esta alternativa é recomendável
quando os membros de um agrupamento estão conectados por uma rede local de alta
velocidade, todavia, quando os membros do agrupamento estão geograficamente distri-
buídos e se comunicam através da Internet, a criação de sub-agrupamentos com poucos
nós facilita o gerenciamento da comunicação entre os membros [Aron et al. 2000]. En-
contrar o número máximo de agrupamentos capazes de suportar uma sobrecarga consiste
em um problema de otimização multiobjetivo: minimizar o número de membros de um
agrupamento e maximizar o número total de agrupamentos. Problemas desta natureza
são normalmente difíceis de resolver computacionalmente, pois necessitam comparar to-
das as combinações possíveis para encontrar uma solução ótima e frente a um grande
número de elementos pode consumir um tempo de execução não polinomial. Os algorit-
mos genéticos (AGs) surgem como uma solução heurística capaz de prover boas soluções
para problemas de otimização em tempo aceitável ao imitar o processo de seleção natu-
ral [Goldberg 1989]. Os experimentos conduzidos por Handl e Knowles revelam bene-
fícios ao utilizar a computação evolucionária para encontrar agrupamentos considerando
multiobjetivos [Handl and Knowles 2007]. Seguindo esta linha de pesquisa, este procedi-
mento utiliza o algoritmo genético apresentado no Algoritmo 1.

A entrada para este algoritmo consiste em dados de monitoramento coletados dos
IdPs e parâmetros definidos pelos usuários. Cada elemento do vetor v agrega a capacidade
disponível dos IdPs operacionais e capacity expressa o dano causado pelo ataque DDoS.
O tamanho da população (TP) e número da geração (NG) são parâmetros definidos que
ajudam o algoritmo na busca de uma solução, impactando no tempo de execução. A saída
do AG consiste em um conjunto de agrupamentos de IdPs capazes de suprir os efeitos do
ataque DDoS representado através de um conjunto de subconjuntos.

Na linha 3, inicie P (g) gera soluções aleatórias seguindo como restrição a não re-
petição de elementos em um mesmo agrupamento, ajudando o algoritmo a convergir mais
rapidamente para uma solução ótima. A Figura 3 ilustra uma instância simples do pro-
blema, uma possível solução e a representação desta solução através de um cromossomo
binário. A instância do problema representa uma situação com cinco IdPs com suas res-
pectivas capacidades (1, 1, 2, 3, 2) através do vetor v. Considerando os índices de v, uma
solução ótima para este problema é combinar (0, 2)(1, 4)(3), pois as somas dos elementos
destes índices é igual a 3 e todos os elementos de v estão representados em S.
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Algoritmo 1 Encontra o número máximo de Agrupamentos de IdPs
Entrada: Vetor v, capacity, TPS, NG
Saída: Matriz S

1: Seja P (g) a população de soluções na geração g
2: g ← 0
3: inicie P (g)
4: avalie P (g)
5: classifique P (g) pela função de aptidão
6: enquanto solução não encontrada and NG < maxGen faça
7: g ← g + 1
8: mantenha P (1)
9: realize operadores genéticos em P (g)

10: avalie P (g)
11: classifique P (g) pela função de aptidão
12: fim enquanto

Figura 3. Instância do Problema, Solução e Representação do Cromossomo

Nas linhas 4 e 10, as soluções são avaliadas através da função de aptidão f(x) =
cr1(x) + cr2(x) + cr3(x), onde cr1 avalia a eficiência dos agrupamentos encontrados na
solução x suportarem os efeitos do ataque. cr2 verifica se os agrupamentos podem ser
fragmentados, favorecendo a criação de um número máximo de soluções e cr3 promove
soluções com o maior número de agrupamentos capazes de suportar os efeitos do ataque
DDoS. O resultado desta função consiste em um valor para classificar as soluções, possi-
bilitando o descarte das soluções menos aptas (linhas 5 e 11). O AG evita que a melhor
solução encontrada se perca através das gerações. Para isto, o indivíduo mais apto da
geração anterior é mantido na primeira posição da nova geração (ver linha 8), esta técnica
é referenciada na literatura de AG como elitismo.

Uma matriz de incidência representa as soluções através de cromossomos biná-
rios, possibilitando a execução de operadores genéticos (linha 9). Esta matriz tem o nú-
mero de colunas igual ao tamanho do vetor v e o número de linhas igual ao tamanho
do vetor de uma solução. Cada linha representa um agrupamento de IdPs, quando o ele-
mento está presente no agrupamento, a coluna equivalente ao índice da sua posição é igual
a 1, caso contrário 0. A representação da solução através de cromossomos possibilita a
execução das operações genéticas de cruzamento e mutação, possibilitando o processo
evolutivo das soluções.

Para realizar o cruzamento três soluções aleatórias da população são escolhidas
para realização de um torneio. O resultado deste torneio consiste na classificação das
duas soluções com maior valor da função de aptidão, as quais são selecionadas para a
operação de reprodução. A Figura 4 ilustra a operação de cruzamento. Primeiro, um valor
aleatório entre 0 e o número de IdPs é selecionado através de uma taxa de cruzamento.
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Este número é usado para selecionar partes dos cromossomos das soluções pais, gerando
duas cabeças e duas caldas. Onde, Filho 1, consiste na combinação da cabeça de Pai 1
e calda de Pai 2 e Filho 2 é o resultado da combinação inversa. Após o cruzamento, a
taxa de mutação é observada para decidir se as soluções filhos sofrerão mutações, o que
garante a geração de novas soluções. Quando uma solução sofre uma mutação, dois IdPs
de diferentes agrupamentos são trocados, gerando uma nova solução.

Figura 4. Exemplo da Operação de Cruzamento

Duas são as condições de parada do AG, quando o processo evolutivo encontra
uma solução ótima, ou o número máximo de gerações é alcançado. A situação ideal con-
siste quando o AG encontra uma solução ótima, mas quando esta não for encontrada ou
não existir, a solução classificada com o maior valor em sua função de aptidão é retornada.

4.2. Pré-Configuração

A Pré-Configuração computa os benefícios possíveis para balancear a carga dos agrupa-
mentos. Cada membro do agrupamento pode apresentar diferentes capacidades de pro-
cessamento, memória ou fluxo de rede para os outros membros. O ataque DDoS interfere
diretamente nas condições normais destas variáveis, congestionando o tráfego da rede do
sistema vítima ao transportar um grande volume de requisições maliciosas e exaurindo
recursos de processamento e memória. Alguns domínios podem considerar essas variá-
veis igualmente importantes, mas flexibilizar a computação do benefício pode atender
situações onde algumas destas variáveis são mais importantes em detrimento a outras.

Esse procedimento possibilita a atribuição de pesos de importância aos requisitos
de rede, processamento de carga ou memória dos IdPs, permitindo aos administradores
do SGI empregarem sua expertise para guiar a reorganização. Ambas as funcionalidades
utilizam informações providas por ferramentas de monitoramento capazes de informar
a taxa de entrega de pacotes entre IdPs (N ), taxa de utilização de processamento (P )
e taxa de utilização de memória dos IdPs (M ). A ferramenta ping fornece a taxa de
perda de pacotes entre dois computadores, neste caso a T pode ser obtido como o valor
inverso desta métrica. A ferramenta Monit proporciona M e P , a Universidade Católica
de Leuven provê um guia especial para configuração do Monit em IdPs [Leuven 2015].
A identificação de IdPs operacionais dá-se através da verificação de um valor limite para
P e M , de modo que IdPs com valores inferiores a esse limite deverão ser incluídos no
grafo que representa as identidades, os IdPs operacionais e os SPs disponíveis para a
reorganização.

Todas as relações possíveis entre identidades, IdPs e SPs são expressas através
triplas (a′, b′, c′) associadas com um peso bena′b′c′ ∈ R+, representando o benefício que
cada associação pode proporcionar. O elemento a′ no conjunto de subconjuntos de iden-
tidades que poderão ser migrados com um conjunto de subconjuntos de IdPs. O elemento
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b′ representa o conjunto de subconjuntos de IdPs, e o elemento c′ expressa o conjunto de
subconjuntos de SPs. A Equação 1 define como um IdP calcula os benefícios de agrupar
uma tripla (a′, b′, c′) considerando importâncias relativas aos critérios N , P , M .

bena′b′c′ =
(WN ×N) + (WM ×M) + (WP × P )

WN +WM +WP

(1)

A Equação 1 define o benefício da relação entre os elementos de uma tupla através da
média ponderada usando WN , WP , WM como pesos. M representa a taxa de memória
ociosa de b′. P denota a taxa de processamento ocioso de bi. WN consiste no peso de
importância atribuído ao congestionamento da rede. WP define o peso de importância
associado ao processamento. WM representa o peso de importância para ao critério de
memória. Onde N é denotada por N = N(b′)+N(c′)

2
, onde N(b′) consiste na taxa de en-

trega de entrega de pacotes para o IdP b′ e N(c′) representa a taxa de entrega de entrega
de pacotes para o SP c′. M = M(b′)+M(c′)

2
é a média da taxa de utilização de memória de

b′ e c′. P = P (b′)+P (c′)
2

é a média da taxa de utilização do processamento de b′ e c′. A
atribuição de pesos de importância possibilita guiar as reorganizações para priorizar um
melhor fluxo da rede, processamento, ou memória dos IdPs, permitindo aos administrado-
res do SGI utilizarem sua expertise sobre os requisitos do sistema para melhor atender as
necessidades dos serviços prestados pelos SPs. Como resultado este procedimento gera o
conjunto de triplas T , contendo todas as possibilidades de associação entre identidades,
IdPs e SPs em um agrupamento e seu respectivo benefício.

4.3. Otimização
Este procedimento emprega técnicas de otimização para reorganizar a carga do SGI den-
tro de um agrupamento, tendo como base os benefícios atribuídos pelo procedimento de
Pré-organização. O objetivo é encontrar uma solução para reorganizar o SGI com o maior
benefício existente de modo que todos os nós do agrupamento de IdPs sejam utilizados
para atender todas as identidades e SPs. Pela similaridade com o problema de emparelha-
mento tridimencional (Three-Dimensional Matching - 3DM) [Karp 1972], em que uma
configuração ótima precisa ser encontrada para associar os elementos de três conjuntos
de forma balanceada e sem repetição nas associações, este procedimento de otimização
segue os passos para a resolução do 3DM aplicado a um SGI.

O 3DM é resolvido em três passos, a geração de uma matriz tridimensional, a
redução para o problema linear e sua resolução. A matriz tridimensional possui tamanho
T 3 e representa as relações e benefícios na reorganização. Cada dimensão equivale a um
dos conjuntos A′, B′ e C ′ no 3DM e T descreve o tamanho de cada conjunto. Os valores
dessa matriz representam as relações existentes no SGI no momento do ataque DDoS. A
redução da matriz para o problema linear é formalizado como:

Encontrar: xa′b′c′ ∈ {0, 1} a′, b′, c′ = 0, . . . , T − 1
Maximizar

∑
a′b′c′ bena′b′c′xa′b′c′

sujeito a
∑

a′b′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀c′ = 0, . . . , T − 1∑
a′c′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀b′ = 0, . . . , T − 1∑
b′c′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀a′ = 0, . . . , T − 1

Onde,
∑

a′b′c′ bena′b′c′xa′b′c′ representa a função objetivo pra extrair as melhores rela-
ções. xa′b′c′ consiste na variável de decisão, de modo que xa′b′c′ = 1 descreve a situação
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onde a tupla (a′, b′, c′) é selecionada no emparelhamento, e caso contrário xa′b′c′ = 0.∑
a′b′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀c′ = 0, . . . , N − 1,

∑
a′c′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀b′ = 0, . . . , N − 1 e∑

b′c′ xa′b′c′ ≤ 1 ∀a′ = 0, . . . , N − 1 consistem nos limites para restringir a repetição
dos elementos nas tuplas. A solução para o problema linear consiste em encontrar uma
combinação ótima para as relações considerando o benefício ben e de modo que nenhum
elemento apareça em mais de uma tupla, representando uma proposta para reorganização
dos componentes do SGI.

5. Avaliação de Desempenho Baseada em Traços
Esta seção apresenta a avaliação de desempenho da proposta. A mesma se baseia em tra-
ços do sistema de gerenciamento de identidades da Universidade de Buffalo, EUA. Este
sistema foi implementado usando o Shibboleth, que é o arcabouço para gerenciamento de
identidades federado mais utilizado no meio acadêmico [Watt et al. 2011]. A subseção
5.1 descreve os traços utilizados e a representação do SGI através da abordagem apresen-
tada na Seção 3. A Subseção 5.2 apresenta a análise do procedimento de agrupamento. A
Subseção 5.3 detalha a análise do procedimento otimização.

5.1. Descrição dos Traços e Representação do Sistema Shibboleth Analisado

O framework Shibboleth possibilita o agrupamento de IdPs (normalmente referenciado
como IdP Clustering), o qual implementa a operação de migração de atributos das iden-
tidades e dados de sessão entre IdPs do mesmo agrupamento. Estas funcionalidades são
utilizadas como suporte para implementação do esquema SAMOS. O período de coleta
dos dados compreendeu os meses de Abril de 2009 até Setembro de 2013 e estão dispo-
níveis no site da Universidade de Buffalo [UB 2013]. Denotamos como H o grafo que
representa o sistema modelado, mantendo as propriedades do modelo do sistema descritas
na Seção 3. A Figura 5 ilustra o grafo H . Os vértices de cor branca, cinza e preta, repre-
sentam respectivamente os conjuntos A, B e C. Todas as identidades do SGI (elementos
do conjunto A) são representadas pelo vértice branco da figura.

Figura 5. Grafo do Sistema de Gerenciamento de Identidades Shibboleth

5.2. Análise do Procedimento de Agrupamento

Esta análise verifica a eficiência do AG para formar agrupamentos de IdP. Três métricas
são consideradas na análise, a média da função de aptidão por geração, o tempo de exe-
cução e a taxa de soluções ótimas. A média da função de aptidão por geração mostra a
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evolução das soluções através do processo evolucionário. O tempo de execução fornece
indícios da aplicabilidade do algoritmo em cenários reais. A taxa de soluções ótimas
expressa a eficiência do AG em encontrar as melhores soluções.

Diferentes combinações de parâmetros foram escolhidas, formando os cenários
da Tabela 1. O tamanho do vetor v foi igual ao seis, representando o número máximo de
IdPs do sistema analisado. Cada cenário possui diferentes combinações para o tamanho
da população (TP ) e número de gerações (NG). A Tabela 2 mostra os parâmetros usados
nos cenários. Os valores adotados para a taxa de cruzamento (TC) e taxa de mutação
(TM ) são recomendados pela literatura de algoritmos genéticos. Valores aleatórios são
usados para representar o dano do ataque DDoS e preencher os valores do vetor v.

Tabela 1. Cenários
Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

TP NG TP NG TP NG

15 80 30 80 60 80

Tabela 2. Parâmetros
Parâmetro Valor

TC 0.9

TM 0.01

Capacity aleatório

Entrada do vetor aleatório

Para cada cenário 35 simulações foram conduzidas, permitindo o cálculo do inter-
valo de confiança de 95%. As Figuras 6 e 7 ilustram os resultados obtidos. Observa-se
que a média da função de aptidão apresentou pouca variação. Entretanto, a taxa das solu-
ções ótimas encontradas foi igual a 31,37%, indicando a eficiência do algoritmo. O maior
tempo de execução observado foi inferior a 200 ms (ver cenário 3), fornecendo indícios
da aplicabilidade do AG em situações reais. Os experimentos foram conduzidos em com-
putador Dell PowerEdge T410 equipado com o sistema operacional Debian GNU/Linux
versão 6, processador Intel Xeon E5620 (CPU 2.40GHz) e 3GB de memória RAM.

5.3. Análise da Mitigação de Ataques DDoS em SGIs

A análise é realizada em três etapas. A primeira mapeia o subgrafo das relações entre IdPs
através de uma matriz de adjacência. A segunda emprega variações nas probabilidades
da distribuição binominal para gerar diferentes cenários de ataques DDoS. A terceira
mensura o tempo para reorganizar os componentes operacionais do SGI com objetivo
de mitigar os efeitos do ataque DDoS.

Denotamos como H ′ o subgrafo com seis vértices que descreve as relações en-
tre os IdPs do grafo H e M como a matriz de adjacência para representá-lo, logo
M(H ′) = M6,6. A diagonal principal da matriz M é preenchida com zeros, indicando a
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Figura 9. Dispersão

inexistência de arestas de um vértice para si mesmo. Os valores do triângulo superior e
inferior variam entre zero e um de forma simétrica ao longo da diagonal principal para
compor o conjunto de arestas E4. A garantia da simetria da matriz ao longo da diagonal
principal é garantida através da soma da matriz com a diagonal principal e o triângulo
inferior mais sua transposta, ou seja, M = T (M).

A distribuição binomial é aplicada com diferentes probabilidades para obtenção
dos valores da matriz de adjacência, gerando um espaço amostral da ocorrência de ataques
DDoS. Para representar as arestas entre os seis vértices são necessários quinze valores
distribuídos de forma simétrica entre o triângulo superior e inferior, variando entre zero
e um. Os valores utilizados para representar a probabilidade p de ocorrência de ataques
entre dois IdPs foram 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 e 0,05. Para cada uma das variações de proba-
bilidades, 30 amostras são colhidas. O número de tentativas de ataques DDoS nt utilizado
foi igual a 450, como resultado da multiplicação do número de amostras (30) pelo número
de elementos necessários para completar o triângulo superior de M , neste caso 15. Como
resultado da aplicação destes valores em M , cada amostra do subgrafo H ′ apresenta IdPs
com grau zero, ou seja, não terão nenhum vizinho, esses vértices representam os IdPs
operacionais durante o ataque DDoS.

Duas métricas são usadas, a velocidade de reorganização e o número médio de
IdPs falhos. A velocidade de reorganização denotada pela equação υr = ∆n

∆t
é definida.

Onde υr é a velocidade de reorganização. ∆n é o número de IdPs operacionais durante
o ataque DDoS, obtido pela subtração do Número de Provedores de Identidades Falhos
(NPIF) do Número Total de IdPs (NTPI), (∆n = NTPI − NPIF ). ∆t é o tempo
de máquina para encontrar uma solução com a instância n. O número médio de IdPs
falhos é denotado como: η = 1

k

∑k
i=1NPIFi, onde k é o número de amostras para uma

probabilidade p e NPIFi é o número de IdPs falhos na amostra i.

A análise utiliza valores aleatórios para os benefícios das tuplas. Além disso,
consideramos que ao organizar esses conjuntos, o conjunto de subconjuntos B′ apresenta
sempre o mesmo tamanho do número de IdPs operacionais durante o ataque. Dessa forma,
os IdPs operacionais extraídos de cada amostra da matrizM foram passados como entrada
para o protótipo encontrar uma solução ótima do 3DM. A Figura 8 mostra o número médio
de IdPs falhos usando 95% de intervalo de confiança e a Figura 9 ilustra os resultados
obtidos pela velocidade de reorganização.

Os resultados obtidos revelam que o esquema SAMOS é capaz de reorganizar ra-
pidamente um SGI com poucos IdPs. Os resultados da Figura 8 mostram que o aumento
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da probabilidade de sucesso de ataques DDoS implica diretamente no crescimento de IdPs
falhos, gerando diferentes cenários de ataques. A Figura 9 ilustra a velocidade de reorga-
nização considerando os diferentes cenários de ataques. A velocidade de reorganização
para o maior número de IdPs foi inferior a 0,75 segundos. Esse resultado advoga que
para um número pequeno de IdPs, a solução executa em tempo aceitável, apresentando
potencial para mitigar ataques DDoS como uma abordagem bottom-up, onde a mitigação
dos efeitos do ataque em um SGI ocorre de baixo para cima.

6. Conclusão

Este trabalho apresentou o esquema SAMOS, a primeira proposta para mitigar os efeitos
de ataques DDoS em SGIs através de reorganizações de reagrupamentos de IdPs. SA-
MOS utiliza um algoritmo genético para encontrar melhores soluções de agrupamentos
de IdPs e emprega técnicas de otimização para balancear a carga do sistema entre os IdPs
operacionais, empregando de forma mais eficiente os recursos computacionais do SGI. O
esquema proposto também possibilita aos administradores do SGI utilizarem sua exper-
tise sobre os requisitos do sistema para guiar as reorganizações para priorizar o melhor
fluxo da rede, processamento, ou memória dos IdPs. Duas avaliações foram conduzidas
envolvendo dados reais de um SGI para verificar a eficiência do algoritmo para encon-
trar soluções de agrupamentos de IdPs e reorganizar o sistema. Os resultados obtidos
mostram indícios da viabilidade desta proposta, possibilitando a mitigação dos efeitos do
ataque primeiramente nos agrupamentos e abordando o SGI de modo recursivo. Como
trabalhos futuros pretende-se (i) implementar um protótipo da solução através do fra-
mework Shibboleth e (ii) realizar análises de desempenho do protótipo em um laboratório
de gerenciamento de identidades.
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Resumo.  Este artigo apresenta um modelo de controle de acesso baseado em 
atributos (ABAC) com ativação única (SRA) de papéis RBAC em múltiplos 
domínios. A ativação de papéis entre os domínios é transparente para o usuário, 
análoga ao Single Sign-On da autenticação. A autonomia do administrador na 
definição das permissões de cada papel é mantida em cada domínio. Foi 
implementado um protótipo integrando XACML com papéis, separações de 
tarefas e sessões do RBAC, utilizando autorizações OAuth em ambiente de web 
services RESTFul. As avaliações do protótipo mostraram o mínimo de impacto 
no tempo de resposta do SRA em relação a um domínio único, observado em 
requisições simultâneas de acesso.  

Abstract. This paper presents an attribute based access control (ABAC) model 
with single role activation (SRA) on a multi-domain RBAC. The role activation 
among domains is transparent to the user, similar to Single Sign-On 
authentication. The administrator autonomy on defining each role permissions 
is kept on each domain. We implemented a prototype integrating XACML with 
roles, separation of duties and sessions from RBAC, using OAuth authorizations 
in a RESTFul web services environment. The prototype evaluation showed a 
minimal impact on SRA response time, compared against a single domain, 
observed in simultaneous access requests. 

 

1. Introdução 

O acesso não autorizado, principalmente por pessoas internas a um domínio, representa 
um problema potencial para aplicações [Power 2000]. Esse problema é agravado, devido 
a exposição da aplicação, quando há operações multi-domínios. O controle de acesso é 
um mecanismo de segurança que coíbe o acesso de usuários não autorizados. A 
autenticação precede a autorização, que usa políticas para limitar o acesso a usuários 
autorizados e legítimos [Sandhu e Samarati 1994]. Os controles de acesso mais recentes 
são baseados em papéis ou em atributos.  

O controle de acesso baseado em papéis (RBAC, Role-Based Access Control) 
agrega vantagens ao controle de acesso tradicional (discricionário e mandatório) [Osborn 
e Sandhu 2000], porque os papéis RBAC intermedeiam a associação entre o usuário e as 
permissões, onde as restrições de acesso estão definidas.  

No controle de acesso baseado em atributo (ABAC, Atribute-Based Access 
Control) não há associação de permissões à sujeitos ou papéis, mas associação de 
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permissões à atributos. A avaliação de políticas efetuada em tempo real, é baseada nos 
atributos, constituindo-se uma vantagem em relação ao RBAC. 

O XACML (eXtensible Access Control Markup Language), padrão criado pela 
OASIS, define uma arquitetura e uma linguagem declarativa de controle de acesso 
[Sinnema e Wilde 2013]. O profile RBAC para o XACML define como usar políticas 
baseadas em papéis no XACML. Por ser stateless, o XACML não consegue contemplar 
todas as características do RBAC, e.g. ativação e conflitos de papéis, consideradas muito 
importantes para o RBAC.  

Tradicionalmente o RBAC foi concebido para operar em um único domínio, 
alguns autores [Freudenthal 2002][Li 2006][Shafiq e Bertino 2005] apresentam propostas 
para utilizar o RBAC em ambientes multi-domínios. A principal dificuldade nas 
operações multi-domínios é a semântica dos papéis, pois um papel terá permissões com 
diferentes significados em diferentes domínios, mesmo sendo designada com o mesmo 
nome. Por exemplo, o papel médico no domínio de um hospital A não possuirá 
necessariamente as mesmas permissões que o papel médico terá no domínio do hospital 
B. Além disso, os recursos e operações entre domínios podem não ser compatíveis, 
necessitando uma taxonomia para fornecer-lhes interoperabilidade [Li 2006][Shafiq e 
Bertino 2005]. 

Modelos de autenticação e autorização multi-domínios para web oferecem 
autenticação única (SSO, Single Sign-On), mas não oferecem controle de acesso fino, 
como o OAuth [Hardt 2012]. OAuth limita o acesso a um path (URL) protegido, mas não 
suporta políticas que regrem as operações permitidas nos recursos daquele path. 

Nossa proposta é criar um controle de acesso multi-domínios que considere as 
diferentes semânticas de um papel, permitindo a ativação única de papéis (SRA, Single 
Role Activation). Trabalhamos com a hipótese que a arquitetura XACML e o RBAC, 
integrados as restrições de autorização de acesso do OAuth em um ambiente multi-
domínios, oferecerão o suporte para o provimento de SRA. O resultado final é que um 
usuário acessará diferentes domínios sem precisar ativar papéis, não conflitantes, que já 
tenha ativado em seu domínio de origem. 

 O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a 
fundamentação; a seção 3 aborda os trabalhos relacionados; a seção 4 descreve a 
arquitetura proposta; a seção 5 apresenta o protótipo e testes e a seção 6 conclui o trabalho. 

2. Fundamentação 

Nesta seção serão apresentados o OAuth/OpenID Connect, Role-Based Access Control, 
Attribute-Based Access Control e eXtensible Access Control Markup Language. 

2.1 OAuth e OpenID Connect 

OAuth é um framework open source para autorização de acesso em ambiente web, seu 
objetivo é permitir que uma aplicação, como terceira parte confiável (relying party - RP), 
tenha acesso restrito a um serviço, sem a necessidade de compartilhamento de credenciais 
[Hardt 2012]. O OAuth usa um token de acesso que define parâmetros para restringir as 
ações que o usuário pode realizar no domínio do token, por exemplo: escopo de acesso, 
tipo do token, tempo de expiração, token de refresh (referencia um novo token quando o 
atual expirar).  
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OpenID Connect (OIDC) é um protocolo de autenticação e identidade construído 
sobre o OAuth 2.0, ou seja, é uma extensão que permite ao RP verificar a identidade de 
um usuário [Sakimura 2014]. O OIDC usa um token de identidade (ID Token) que contém 
informações sobre a autenticação e atributos do usuário.  

 O processo de obtenção dos tokens pelo OIDC é ilustrado na Figura 1. 
Primeiramente a RP solicita a autenticação do usuário no provedor OIDC (evento i). O 
usuário fornece suas credenciais, caso sejam válidas o usuário é questionado se autoriza 
que a RP acesse suas informações definidas no escopo do token (evento ii). O OIDC 
responde ao RP sobre o processo de autenticação e autorização de acesso do usuário 
(evento iii). Finalmente, o RP pode obter do OIDC o token de autorização de acesso e o 
token de identidade do usuário (eventos iv e v, respectivamente). 

 
Figura 1. Visão geral das trocas do protocolo OIDC 

2.2 RBAC (Role-based Access Control) 

RBAC é um modelo de controle de acesso baseado em papéis, que permite limitar ações 
ou operações que determinado usuário (humano ou máquina) pode realizar sobre um 
recurso [Ferraiolo e Kuhn 2003]. O Modelo de Referência do RBAC é composto por 
quatro componentes: (i) Core RBAC, (ii) Hierarchical RBAC, (iii) Static Separation of 
Duty e (iv) Dynamic Separation of Duty. O Core RBAC define os elementos básicos do 
RBAC (usuário, papel, recurso, permissão e operação) e o relacionamento entre os 
mesmos (Figura 2).  

 
Figura 2. Modelo do RBAC adaptado de [Ferraiolo e Kuhn 2003] 

 O Hierarchical RBAC define um meio natural de estruturar os papéis para refletir 
as linhas de autoridade e responsabilidade de uma organização. A separação de deveres 
(tarefas) determina que uma operação crítica deve ser realizada por dois ou mais usuários 
(diferentes pessoas) para que um usuário individualmente não possa comprometer o 
sistema. A separação de deveres pode ser efetuada de forma estática ou dinâmica. A 
abordagem estática (Static Separation of Duty Relations - SSoD) é implementada na 
associação de usuário a papéis e tem como objetivo limitar a ação conflitante de dois 
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papéis controlados pelo mesmo usuário. Por outro lado, a abordagem dinâmica (Dynamic 
Separation of Duty - DSoD) se aplica a ativação de papel, onde um usuário pode ter dois 
papéis possivelmente conflitantes associados a si, desde que não ative ambos ao mesmo 
tempo.  

2.3 ABAC (Attribute-Based Access Control) 

ABAC é um modelo de controle de acesso que adota políticas expressas em forma de 
predicados, utilizando atributos [Ferraiolo e Kuhn 2014]. O ABAC evita a necessidade 
de que as permissões sejam ligadas diretamente a um usuário ou papel. Assim, quando 
uma requisição de acesso é solicitada, uma engine realiza a decisão baseado nos atributos 
do usuário, recurso, ambiente, entre outros. É possível utilizar papéis no ABAC, se for 
considerado que os papéis são atributos do sujeito. 

2.4 XACML (eXtensible Access Control Markup Language) 

XACML define uma linguagem, baseada em XML, para escrita de políticas de controle 
de acesso, requisições, respostas e uma engine de avaliação das políticas [Parducci e 
Lockhart 2013]. Por padrão, o modelo de avaliação do XACML é baseado em ABAC, 
entretanto o XACML possui um profile para RBAC, onde os papéis são atributos do 
sujeito. As principais entidades do XACML são (Figura 3): (i) PAP (Policy 
Administration Point), que permite criar e armazenar as políticas; (ii) PEP (Policy 
Enforcement Point), responsável por encaminhar as requisições de acesso dos usuários 
ao Context Handler, atuando como guardião dos recursos; (iii) PIP (Policy Information 
Point),  atua como a fonte de atributos para o Context Handler; (iv) PDP (Policy Decision 
Point), avalia as políticas e gera a decisão de acesso, que podem ser: permitido ou negado, 
em nosso caso; e (v) Context Handler, que realiza a coordenação, adequação e 
interoperabilidade de atributos, requisições e credenciais entre as entidades do XACML. 

 
Figura 3. Arquitetura simplificada das entidades XACML 

3. Trabalhos Relacionados 

Diversos trabalhos objetivaram resolver o problema do RBAC distribuído em multi-
domínios. Shafiq e seus colegas (2005) propõe um algoritmo que centraliza os papéis e 
os mapeia globalmente através de uma operação de junção (merge de papéis). Tal 
operação verifica em cada papel se existe a intersecção de permissões com algum papel 
de outro domínio. Esta operação de junção centralizada dos papéis impõe um custo 
computacional elevado, uma vez que é essencial comparar e mapear todos os papéis entre 
si. Além disto, no caso de atualização é necessário, na maioria das vezes, refazer todas as 
junções/mapeamentos. Além disto, é necessário considerar uma área de 
compartilhamento dos recursos, para que esses recursos sejam visíveis a todos os 
domínios. Por fim, há um problema ligado a semântica das permissões, pois as ações que 
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uma permissão pode executar em um determinado domínio podem ser diferentes em outro 
domínio, ainda que tenham o mesmo nome.  

         Na proposta de Qi Li e seus colegas (2006) foi adotado o conceito de virtualização 
sob demanda de papéis. O administrador RBAC define os papéis que deseja utilizar em 
múltiplos domínios, então é criado um link de referência desses papéis em um domínio 
global. Essa abordagem é uma evolução do trabalho de Shafiq (2005), trazendo como 
principal vantagem a escolha de papéis sob demanda, não sendo necessário incluir todos 
os papéis no domínio global. Porém, ainda se mantém como problema a centralização dos 
papéis em um domínio global, a necessidade de compartilhamento de recursos, e a lida 
com a semântica das permissões. 

O trabalho de Freudenthal e outros (2002) adotou um repositório de credenciais 
denominado wallet que armazena as delegações de autorizações usando papéis. A 
delegação é composta de três elementos no formato “[Usuário -> Papel] Domínio”. Cada 
domínio possui uma wallet e na medida do possível todas as wallets estão sincronizadas 
entre si usando um serviço publish/subscribe. Caso uma delegação não exista na wallet 
local, é utilizado um serviço de descoberta para localizar a wallet de origem do recurso 
envolvido na delegação; se a delegação for encontrada, será inserida na wallet local para 
fazer cache. Isso pode tornar o processo de busca intenso e lento, pois um conjunto de 
delegações necessárias para autorizar um papel pode estar em várias wallets. 

Alguns trabalhos tentaram resolver os problemas existentes no profile do RBAC 
para XACML, o trabalho de Helil e seus colegas (2010) tem como objetivo estender o 
profile para suportar tanto a separação de tarefas estáticas quanto a dinâmica. Para isto, é 
desenvolvida uma biblioteca de avaliação de XACML baseada na sun-xacml 
(sunxacml.sourceforge.net), acrescentando novas entidades responsáveis pela gestão dos 
papéis ativos e separações de deveres. A proposta tem a limitação de necessitar a alteração 
da arquitetura XACML e a criação de uma biblioteca própria. 

Ferrini e outros (2009) propõe um framework que integra ontologias as políticas 
XACML para suportar o RBAC, a ideia é desacoplar os conflitos e hierarquias que não 
são tratados no profile do RBAC da arquitetura XACML. Os aspectos negativos da 
proposta são a alteração do fluxo tradicional de funcionamento e da linguagem do 
XACML, tornando-o incompatível com a padronização. 

Zhang e seus colegas (2012) propõe uma solução de autorização para redes sociais 
utilizando OAuth e XACML. O trabalho consiste em utilizar o OAuth em nível de 
aplicação para autorizar acesso, e o XACML para realizar o controle de acesso de 
granularidade fina. A principal limitação do trabalho é que arquitetura e a integração não 
foram explicadas no trabalho. 

4. Proposta 

Esta seção apresenta inicialmente o controle de acesso proposto em um domínio único e 
posteriormente seu uso em ambiente multi-domínios.  

4.1 Controle de Acesso 

Nossa proposta de controle de acesso (Figura 4) é baseada na integração de (i) Controle 
de Autenticação, responsável pela autenticação e identidade do usuário; (ii) Controle de 
Autorização de Acesso, responsável pela emissão de tokens que autorizam o acesso do 
usuário a serviços protegidos; (iii) Controle de Acesso baseado em papéis, que controla 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

76 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



  

os papéis, hierarquias e conflitos de interesse e (iv) Controle de Acesso baseado em 
atributos, que controla o acesso do usuário baseado nos seus atributos.  

O usuário requisita a autenticação para a Aplicação (Figura 4, evento i). A 
Aplicação (App) cria uma sessão para o usuário e solicita autenticação ao Controle de 
Autenticação (OIDC) passando a sessão do usuário (evento ii). O usuário informa suas 
credenciais, caso sejam válidas, o OIDC fornece um ticket para a App (evento iii), que 
solicita autorização para o Controle de Autorização de Acesso (OAuth) fornecendo o 
ticket (evento iv). O OAuth fornece um token (evento v) que permite que o usuário acesse 
o Controle de Acesso baseado em papéis (RBAC) e o Controle de Acesso baseado em 
atributos (ABAC). Com o token a App pode acessar o RBAC para requisitar e ativar 
papéis (evento vi e vii, respectivamente) e o ABAC para requisitar acesso a recursos 
protegidos. 

 
Figura 4. Modelo de controle de acesso proposto 

Nesta proposta tem-se primeiramente o esquema de autorização de acesso 
(OAuth), funcionando como um controle de admissão para os controles de acesso.  Depois 
o controle da sessão (RBAC) e controle de acesso de granularidade fina (XACML) 
baseado em políticas para avaliar os direitos dos usuários para executar operações nos 
objetos de cada recurso. 

A arquitetura do modelo de controle de acesso foi concebida para que os 
componentes atuem como serviços, sendo que as funcionalidades disponíveis nos 
serviços exigem um token de acesso, cuja validação no OAuth é online. Para cada serviço 
são necessários dois escopos (restrição de visibilidade dos recursos) diferentes contidos 
no token de acesso, um escopo permite que o usuário realize apenas a leitura e outro 
permite a leitura e atualização do estado de um recurso. Esta restrição só permite que 
usuários autenticados com tokens de acesso válidos sejam admitidos no sistema. Para 
ativar um papel no RBAC, por exemplo, o usuário necessita ter um token de acesso com 
o escopo “rbac_origem_irrestrito”. Para consultar seus papéis ativos, o usuário necessita 
ter um token com o escopo “rbac_origem_leitura” ou “rbac_origem_irrestrito”.  

A Figura 5 ilustra um diagrama de sequência para a ativação de um papel. O 
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usuário solicita a App a ativação de um papel que o mesmo tem acesso (evento 1). A App  
repassa o pedido ao RBAC (evento 1.1), fornecendo o papel em questão 
(papelSelecionado) e o token de acesso (tokenAcesso). O RBAC solicita a validação do 
token ao OAuth (evento 1.1.1), caso o token de acesso seja válido, o RBAC extrai deste 
o usuário vinculado (evento 1.1.2). Finalmente, o RBAC verifica se existe algum conflito 
de interesses (SoDD, evento 1.1.3) na ativação do papel, caso não exista é retornado o 
status de sucesso. 

 
Figura 5. Diagrama de sequência para ativação de papéis 

 Cada entidade (ator) do XACML é concebida para ser um serviço. O PIP foi 
estendido para suportar o atributo do tipo “rbac_active_role”, utilizado pelo 
administrador na escrita das políticas. A Figura 6 mostra um fragmento de política 
utilizando o atributo “rbac_active_role”.  

 
Figura 6. Fragmento de política XACML 

Quando o PIP recebe a solicitação dos papéis ativos para um dado usuário, buscará 
as informações no serviço RBAC. A integração entre esses componentes pode ser 
observada na Figura 7. A App requisita a autenticação do usuário no OIDC informando 
suas credenciais (evento i). O OIDC valida as credenciais e retorna um código temporário 
(nonce) para a App (evento ii). O código temporário é utilizado pela App para obter o 
token de autorização de acesso (tokenAcesso) e o token de identidade (idToken), 
representado nos eventos iii e iv, respectivamente. Portando o token de acesso, a App 
requisita ao RBAC os papéis vinculados ao usuário (evento v). O RBAC faz a validação 
online do token de autorização de acesso, retornando os papéis disponíveis para este 
usuário escolher qual pretende ativar (evento vi). A ativação de papel é realizada enviando 
ao RBAC o token de autorização de acesso e o papel que deseja ativar (evento vii). O 
sucesso da ativação depende das restrições devidas ao conflito de interesses dinâmicos de 
papéis (DSoD) impostas pelo administrador do RBAC (evento viii). 

 Em nome do usuário, a App requisita acesso ao XACML, informando a ação 
(action) que deseja realizar sobre determinado recurso (target) juntamente com o token 
de autorização de acesso (evento ix). Essa requisição chegará ao PEP, que a encaminhará 
ao Context Handler (CH). O CH constrói uma requisição XACML para ser enviado ao 
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PDP, que avaliará a política e decidirá (permitido ou negado). Para construir a requisição, 
o CH verifica a existência de um atributo especial chamado de “rbac_active_roles”. 
Assim, o CH terá que solicitar ao PIP que busque os papéis ativos para este usuário. Para 
obter os papéis ativos, o PIP solicita ao serviço RBAC passando o token autorização de 
de acesso (evento a). Após receber os papéis ativos para o usuário em questão (evento b), 
o CH encaminha os atributos para o PDP avaliar se o usuário tem permissão para realizar 
a ação sobre o recurso. O CH recebe a decisão do PDP e a encaminha ao PEP, que honra 
a decisão do PDP, liberando ou bloqueando o acesso do usuário ao recurso (evento x).  

 
Figura 7. Visão detalhada do modelo proposto 

4.2 Ativação Multi-domínio de papéis RBAC 

A proposta visa manter a autonomia do administrador de cada domínio no sentido de 
permitir que o mesmo possa definir os direitos associados a cada papel e ao mesmo tempo 
facilitar a vida do usuário, evitando que o mesmo precise ativar papéis em cada domínio 
que visite. Assim, é proposto um mecanismo que permite importar a ativação de um papel, 
feita no domínio de origem do usuário, em domínios remotos que o mesmo visite. A 
importação da ativação, denominada Single Role Activation (SRA), significa que se o 
usuário tem um papel ativo em seu domínio de origem e poderá reusar a ativação num 
domínio remoto. Assim, não será necessário executar as etapas de ativação do papel no 
domínio remoto. Porém, os direitos que o papel, cuja a ativação foi importada, terá no 
domínio remoto são definidos pelo administrador do domínio remoto.  

O administrador do sistema local (remoto para o usuário) pode definir políticas 
XACML referenciando papéis de outros domínios, colocando o prefixo do domínio 
seguido do nome do papel, para tirar proveito do SRA. Neste caso, deve ser utilizado o 
atributo “rbac_sra_role” ao invés de “rbac_active_role” na escrita da política XACML. 
Uma extensão do PIP foi desenvolvida para suportar esse tipo de atributo. A Figura 8 
mostra um fragmento de política utilizando o atributo “rbac_sra_role”.  

 
Figura 8. Fragmento de política XACML multi-domínio com SRA 

A Figura 9 ilustra o funcionamento do SRA. Por ser baseado em SSO, o SRA 
necessita que o usuário esteja autenticado no OIDC e portando o token de autorização de 
acesso, obtido em seu domínio de origem (domínio A). Em seu domínio de origem, o 
usuário pode ativar os papéis que tem acesso, conforme explicado na seção 4.1.  
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Considerando que o usuário tenha papéis ativos em seu domínio de origem e que 
deseje acessar outras aplicações de forma transparente através do SSO, o usuário requisita 
acesso a um recurso em um domínio remoto (domínio B). Em nome do usuário, a App do 
domínio remoto requisita acesso ao XACML informando a ação que deseja realizar sobre 
determinado recurso juntamente com o token de autorização de acesso (Figura 9, evento 
ii). O escopo do token de autorização ode acesso contém a permissão para que o usuário 
acesse o domínio remoto no modo de leitura. O PEP recebe a requisição e repassa para o 
CH, que criará uma requisição XACML para o PDP. Após o PDP buscar a política 
vinculada ao recurso no PAP, e o CH verificar que é necessário o atributo 
“rbac_sra_role”. O CH invocará o PIP requisitando os papéis ativos do usuário no 
domínio de origem.  

O PIP usará o token de autorização de acesso do usuário para requisitar ao OIDC 
o token de identidade do usuário, onde está uma claim (atributo) que identifica o domínio 
de origem do usuário. Então, o PIP requisita os papéis ativos do usuário ao RBAC do 
domínio de origem (Figura 9, evento iii).  

 
Figura 9. Visão detalhada do modelo multi-domínios 

É importante ressaltar que os papéis ativados no domínio de origem do usuário e 
importados em domínio remoto por SRA, têm direitos locais específicos e estes podem 
conflitar com papéis locais ativos. Assim, nem sempre um papel pode ser ativado por 
SRA. Quando a ativação for possível (não havendo conflito dinâmico, DSoD), o PIP 
retorna ao CH todos os papéis ativos do usuário no domínio local, ressaltando que essa 
lista de papéis pode conter papéis locais e remotos (ativos por SRA). Enfim, o CH informa 
os atributos adicionais ao PDP, para que assim possa avaliar se o usuário possui permissão 
para executar a requisição em questão (Figura 9).  

Este mecanismo é flexível porque mantém a compatibilidade e facilidades 
oferecidas pela especificação do RBAC, vinculando direitos a papéis nos domínios 
remotos. Além disto, é provido o controle de acesso fino porque apenas o usuário 
autenticado no OIDC e com papéis ativos no seu domínio de origem consegue ter acesso 
a aplicação e importar a ativação de seus papéis. Isto só é possível pela integração do 
mecanismo de SSO do OIDC a autorização de acesso do OAuth e do controle de acesso 
do XACML, utilizando os papéis do RBAC, conforme apresentado anteriormente. Na 
prática se espera que um usuário que usa SRA acesse outros domínios de maneira 
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transparente, sem precisar ativar papel nestes domínios, assim como acontece com o SSO 
na autenticação. 

5. Protótipo 

Esta seção apresenta o protótipo que implementa a proposta e os testes de avaliação.  

5.1 Implementação 

O protótipo utiliza padrões e tecnologias consolidadas, e bibliotecas de código aberto. A 
App (aplicação) foi implementada em Java utilizando o framework Vaadin1. 

O servidor OIDC foi implementado utilizando a biblioteca Nimbus2 –
desenvolvida em Java, seguindo a especificação do OAuth/OpenID Connect. A 
arquitetura de avaliação do XACML foi implementada utilizando a biblioteca WSo2 
Balana3 – desenvolvida em Java, baseada na conhecida biblioteca sun-xacml4, que 
suporta a versão 3.0 do XACML.  

Foram implementados dois web services RESTFul utilizando a API JAX-RS5. Um 
web service implementa o RBAC, tendo como principais funcionalidades a administração 
dos papéis, associação dos usuários com os papéis, usuários ativos, papéis ativos e a 
administração das separações de deveres O outro web service implementa o PEP, 
guardião que honra as decisões de acesso do PDP (WSo2 Balana). Todas as funções 
disponíveis em ambos serviços necessitam de um token de autorização de acesso emitido 
pelo OAuth 2.0. Além da necessidade do token de autorização de acesso válido, os 
serviços verificam se o escopo de acesso é compatível com a função solicitada. Toda a 
comunicação é realizada por HTTPS, utilizando certificados auto-assinados gerados pelo 
keytool6.  

 Para a integração e funcionamento da arquitetura, o PIP foi estendido para buscar 
os papéis ativos do usuário no serviço RBAC. Por padrão, o WSo2 Balana realiza cache 
dos valores dos atributos que o PIP fornece para otimizar o processo. Entretanto, como 
os papéis dos usuários são temporários, foi necessário limpar o cache do PIP toda vez que 
um usuário ativa/desativa um papel, para que o PIP busque e forneça sempre os papéis 
que estão realmente ativos no domínio de origem do usuário. 

5.2 Avaliação 

Para realizar a avaliação do protótipo foram utilizadas quatro máquinas em uma rede 
local, com o objetivo de ter um ambiente controlado para evitar interferências nas 
medições do tempo. Os componentes da arquitetura são baseados em serviços e a 
distribuição dos mesmos fica a critério do administrador do sistema. 

 Nosso cenário ficou organizado da seguinte forma, duas máquinas hospedam os 
serviços do RBAC e XACML, representando dois domínios. Uma terceira máquina 
hospeda o servidor OIDC e a quarta máquina hospeda uma aplicação de teste que 
automatiza todo o processo, desde a autenticação do usuário até a requisição de acesso. 
Todas as máquinas são físicas e conectadas via rede local. As interações que exigem um 
humano, por exemplo, a escolha de um papel a ser ativado foram automatizadas, 

                                                 
1 https://vaadin.com/home 
2 http://connect2id.com/ 
3 https://github.com/wso2/balana 
4 http://sunxacml.sourceforge.net/ 
5 https://jax-rs-spec.java.net/ 
6 https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/keytool.html 
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escolhendo o primeiro papel disponível, pois não é possível imitar o comportamento do 
usuário nos testes. 

 A aplicação de teste implementa o cenário da Figura 9, composta por 11 
facilidades (facilities), sendo que podem ser agrupadas em quatro grupos, (i) Grupo 
OpenID é composto das etapas de gerar sessão, autenticação local, autenticação remota e 
logout; (ii) Grupo OAuth é composto das etapas de obtenção de tokens locais e remotos; 
(iii) Grupo RBAC é composto das etapas de obtenção de papéis no domínio local, 
ativação de papéis locais, obtenção de papéis no domínio remoto e desativação de papéis, 
e (iv) Grupo XACML é composto da etapa de requisição de acesso a um recurso 
protegido. Todas as etapas mencionadas anteriormente comunicam-se com os diversos 
serviços definidos na arquitetura proposta. 

 Os testes têm como objetivo avaliar o desempenho do controle de acesso no 
domínio de origem versus o domínio remoto utilizando SRA. Para tal, avaliamos o 
impacto do número de requisições e do número de usuários.  

  
Figura 10. Avaliação do teste (i) 

 Primeiramente foram cadastrados 10 papéis em cada RBAC. Em seguida, foram 
criadas 10 políticas em cada XACML vinculadas aos papéis locais de seus controladores 
RBAC e 10 políticas vinculadas aos papéis do outro domínio, com o intuito de realizar o 
SRA. Então, foram cadastrados 1000 usuários no OIDC, sendo vinculado cada usuário a 
um papel de cada domínio, escolhido de forma aleatória. Dessa forma, temos um 
ambiente preparado para a realização dos testes. 

 

 
Figura 11. Discretização do tempo de resposta do teste (i) 
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 No primeiro teste (i), definimos um cenário com 10 usuários realizando de 1 a 30 
requisições de maneira simultânea. Assim, escolhemos os usuários de forma aleatória em 
cada iteração do número de requisições e executamos o cenário realizando requisições 
em um único domínio e em múltiplos domínios. As requisições de acesso envolvem o 
papel ativo do usuário, ou seja, sempre retornam o acesso permitido. Como desabilitamos 
o cache do PDP/PIP, todas as requisições são avaliadas da mesma forma. É possível 
observar na Figura 10, um desempenho equivalente do controle de acesso no domínio de 
origem em relação ao domínio remoto, com SRA. 

 
Figura 12. Avaliação do teste (ii) 

 A Figura 11 ilustra a discretização do tempo de avaliação do número de 
requisições, baseado nos valores de dois domínios com SRA. A discretização foi realizada 
com base nos tempos de cada etapa dos testes. É possível observar que o aumento da 
quantidade de requisições impacta apenas no XACML, nos demais componentes o 
desempenho se mantém análogo. 

 
Figura 13. Discretização do tempo de resposta do teste (ii) 

 No segundo teste (ii), variamos o número de usuários de 1 a 30, cada um 
realizando10 requisições de acesso. Da mesma forma, a cada iteração dos testes 
escolhemos os usuários de maneira aleatória para a execução do cenário. Podemos notar 
uma pequena diferença no desempenho (Figura 12). O aumento do número de usuários 
impacta diretamente em todos os componentes da arquitetura (Figura 13). 

 Ambos os testes impactam significantemente no tempo de resposta do XACML. 
Este comportamento era esperado no primeiro teste, devido ao crescimento do número de 
requisições de acesso. Porém no segundo teste, isso ocorre porque a aplicação realiza 10 
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requisições de acesso por usuário, então aumentando o número de usuários aumenta o 
número de requisições de acesso. 

 É importante ressaltar que um usuário é identificado pelo seu token de autorização 
de acesso nos serviços (RBAC e XACML). A cada iteração de testes o usuário cria uma 
sessão e no final da iteração é realizado o logout da sessão. Dessa forma toda iteração 
utiliza um token de autorização de acesso diferente.  

 Todas as máquinas físicas possuem a mesma configuração, cada máquina possui 
um processador core i7 com 4 cores e 16 GB memória RAM. Foi utilizado o sistema 
operacional Ubuntu na versão 14.10 com o Java 1.7 e servidor tomcat 7 para executar os 
web services. 

6. Conclusão 

Neste trabalho foram utilizados o OIDC para prover a autenticação única entre os 
domínios e o OAuth para controle de admissão nos serviços, pois cada serviço tem 
visibilidade diferente. Além disto, foi utilizado o RBAC para controlar a sessão dos 
papéis, usuários e separações de tarefas e o XACML para realiza o controle de acesso 
baseado em atributos, com granularidade fina, a partir de papéis que são encarados 
atributos do usuário. Deste modo, alcançamos a meta de desenvolvimento de um modelo 
de controle de acesso baseado em atributos, que considera as diferentes semânticas de um 
papel, permitindo a ativação única de papéis (SRA) em múltiplos domínios.  

 A proposta apresentada mantém a autonomia do administrador de cada domínio, 
permitindo que o mesmo possa definir as permissões associados a cada papel. Assim, o 
administrador do domínio local pode definir políticas XACML referenciando papéis de 
outros domínios. Quando um usuário acessar um domínio remoto e requisitar acesso a 
um recurso, serão considerados os papéis ativos em seu domínio de origem. Se os papéis 
ativos no domínio de origem não forem conflitarem com os papeis do domínio remoto, o 
RBAC irá importar o papel em questão e o ativará no domínio remoto. Como resultado, 
um usuário acessa domínios remotos de maneira transparente, sem precisar ativar papeis 
que estão em uso em seu domino de origem, assim como acontece com SSO para 
autenticação. 

 O protótipo mostrou a viabilidade da proposta. Os testes relacionados a multi-
domínios com SRA mostraram que o controle de acesso tem um desempenho semelhante 
a domínio único, com pequeno aumento no tempo de respostas. Considerando as 
vantagens qualitativas que o SRA fornece ao usuário e o bom desempenho, a proposta é 
avaliada como viável e promissora. 
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Abstract. Web browsers are tools of utmost importance with regard to the use
of data on the internet, because they allow interaction and consumption of in-
formation provided by various services available on the Web. However, it is
clear the difficulty of these tools to prevent your users are victims vulnerabili-
ties, are located in its own internal, coming from Web applications available or
results the ingenuity of the user. Our study aims at two contributions: (i) the
development of a controlled environment, which is defined as a Web application
that simulates real vulnerabilities susceptible to 13 separate attacks, considered
most emerging today. (ii) and an evaluation of the effectiveness of 25 tools to
protect users.

Resumo. Navegadores Web são ferramentas de extrema importância no que
diz respeito ao consumo de dados na internet, pois possibilitam a interação
e consumo de informações providas por diversos serviços disponı́veis na Web.
Em contrapartida, é nı́tida a dificuldade destas ferramentas em evitar que seus
usuários sejam vı́timas de vulnerabilidades, sejam localizadas em seus próprios
mecanismos internos, oriundas de aplicações Web disponı́veis ou resultadas
pela ingenuidade do próprio usuário.Nosso estudo tem como objetivo duas
contribuições: (i) o desenvolvimento de um ambiente controlado, que se de-
fine como uma aplicação Web que simula vulnerabilidades reais suscetı́veis a
13 ataques distintos, considerados mais explorados da atualidade. (ii) E uma
avaliação da eficácia de 25 ferramentas que visam proteger os usuários de na-
vegadores web contra estes ataques.

1. Introdução
Não há dúvidas que a Web se consagrou como um dos mecanismos computacionais mais
preciosos para a humanidade. E-mail, e-commerce, redes sociais e transações online são
alguns dos recursos que são oferecidos, seja para fins de lazer ou negócios, beneficiando
pessoas, empresas ou organizações. Consequentemente, um software se popularizou de
tal forma que faz parte do dia a dia de diversos usuários, ele é conhecido como navegador
Web. Contudo, o que podemos observar é uma grande dificuldade dos desenvolvedores
de navegadores web em atender com eficiência os requisitos relacionados à Segurança
da Informação (SI) diante a desenfreada evolução da web. Um bom exemplo são os
casos cada vez mais frequentes de vulnerabilidades nos navegadores mais populares e
seus recursos adicionais [Secunia ], resultando no comprometimento de dados sensı́veis.

Segundo Allen [Allen 2001], um dado sensı́vel é todo e qualquer tipo de
informação que ao ser visualizado, modificado ou indisponı́vel sem a devida autorização,
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poderá acarretar em algum transtorno ao proprietário da informação. Geralmente estes
incidentes são catalogados em fontes literárias no intuito de inventariar as falhas, facili-
tando a identificação e prevenção dos ataques e vulnerabilidades decorrentes. Algumas
organizações especializadas no assunto, a exemplo do MITRE1 e OWASP2, se esforçam
em manter um catálogo destas ameaças.

Este estudo possui dois objetivos: (i) O desenvolvimento de um ambiente contro-
lado, que se define como uma aplicação web com vulnerabilidades existentes de forma
proposital. O intuito disso é provê um ambiente para estudo e análise fazendo uso de
simulações do comportamento das vulnerabilidades existentes nos ambientes reais. Este
tipo de aplicação não é algo novo, contudo, nossa contribuição tem como proposta uma
reciclagem. Nossa análise exploratória de ambientes controlados disponı́veis trouxe à
tona a conclusão que nenhum dos ambientes disponı́veis seria suficientemente apto a re-
produzir os ataques e vulnerabilidades mais exploradas da atualidade. Nós descrevemos
em detalhes o desenvolvimento do nosso ambiente controlado, onde revelamos desafios e
limitações diante as opções disponı́veis.

O segundo objetivo (ii) é apresentar um diagnóstico sobre a eficácia de meca-
nismos que visam minimizar os ataques mais explorados que atuam diretamente entre o
usuário e o navegador Web. Para atingir nossos objetivos, executamos nossa avaliação
fazendo uso de uma metodologia baseada em métricas, onde submetemos 25 ferramentas
que atuam diretamente no navegador, com o intuito de minimizar a violação de dados
sensı́veis. As ferramentas selecionadas foram extraı́das de repositórios públicos34, ge-
renciados pelo próprio desenvolvedor do navegador submetido ao respectivo teste. Por
fim, nós apresentamos os resultados das ferramentas submetidas e descrevemos nossas
conclusões e trabalhos futuros a serem explorados.

2. Contextualização

Nesta seção serão apresentadas as principais referências literárias, além de certos termos
e definições utilizados durante o desenvolvimento desta pesquisa. Como ponto de par-
tida, foi necessário realizar um levantamento de ameaças que trazem como consequência
a violação de dados sensı́veis aos usuários de navegador web. Através do levantamento
preliminar, foram selecionadas algumas referências literárias de alto respaldo sobre a pro-
blemática deste estudo. A primeira delas é a OWASP Top Ten 2013 [OWASP 2013], esta
referência caracteriza-se como um catálogo dos 10 principais ataques mais explorados em
aplicações web. Esta obra é mantida pela OWASP, uma entidade sem fins lucrativos e de
respaldo internacional que visa melhorias e boas práticas de segurança.

Outra referência é a CWE/SANS 25 Most Dangerous Software Errors
[MITRE 2011], que relaciona um grande conjunto de vulnerabilidades conhecidas em
aplicações de diferentes ambientes. No caso de aplicações web, existe um catálogo de
mais de 20 vulnerabilidades distintas. Os artefatos são mantidos pela SANS/MITRE,
organizações que já publicaram inúmeras referências relevantes ao tema. E por fim, a
HTML5Security [HTML5Security 2013], que é um grupo de pesquisa direcionado aos

1MITRE: http://www.mitre.org/
2OWASP: https://www.owasp.org/
3Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/
4Add-ons for Firefox: https://addons.mozilla.org/
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aspectos de segurança do HTML5.

Para descrever uma visão geral da problemática, a Figura 1 apresenta um fluxo-
grama que ilustra o cenário comum de interação na Web. O fluxo do usuário geralmente
se inicia através de um navegador, este software é capaz de oferecer praticamente tudo
que o usuário precisa para acessar o conteúdo disponı́vel na web [DeRyck et al. 2013]. O
intuito do navegador é provê a interação entre um usuário e uma aplicação Web, esta que
se define como o serviço que administra um ativo pertencente ao usuário. Neste contexto,
o ativo representa todo e qualquer conjunto de dados sensı́veis que tem seu acesso restrito
[Allen 2001].

Figura 1. Fluxograma da problemática do estudo

O fluxo do atacante é mais complexo, pois a problemática se endereça em buscar
comportamentos não esperados pelos administradores do ativo do usuário. Seu primeiro
passo é buscar meios de realizar suas ações ilı́citas, que basicamente é condicionado a
diferentes métodos de exploração de vulnerabilidades. Nosso estudo tem o propósito de
estabelecer uma trı́ade desta problemática, representada em três métodos, a saber:

Vulnerabilidades em Aplicações: Esta ameaça tange as falhas oriundas do de-
senvolvimento da aplicação web, seja pela ausência ou ineficiência de um solido processo
de desenvolvimento seguro, ou brechas nas entradas da aplicação ou pela utilização de
componentes com vulnerabilidades conhecidas. Apesar de existentes na aplicação, ainda
sim, suas vulnerabilidades são exploradas quando a aplicação é renderizada no navegador
e suas funcionalidades são disponibilizadas ao usuário.

Vulnerabilidades em Navegadores Web: Esta ameaça se caracteriza em com-
ponentes ou complementos do navegador com vulnerabilidades conhecidas. Uma vez
que o navegador trafega dados sensı́veis constantemente, esta ameaça proporciona
um impacto de negócio equivalente à propagação da popularidade destas ferramentas
[Gaurav Aggrawal and Boneh 2010]. Este estudo cobre as vulnerabilidades dos compo-
nentes nativos, bem como complementos de terceiros que são incorporados no navegador
web [Silic et al. 2010].

Vulnerabilidades de Engenharia Social: A Engenharia Social possui um con-
ceito muito amplo, portanto é importante salientar que no escopo desta pesquisa está
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intrinsecamente relacionada às ações ilı́citas de usuários mal-intencionados que vão bem
além dos aspectos tecnológicos, como por exemplo, persuadir um usuário a uma determi-
nada ação que resulte na violação de seus dados sensı́veis. Este aspecto está restritamente
relacionado às intervenções maliciosas que induzem o usuário a expor seus dados a riscos
acessı́veis pelo navegador e propagados por mal-intencionados.

Definida a trı́ade da problemática, foi possı́vel identificar nas referências literárias
[OWASP 2013] [MITRE 2011] [HTML5Security 2013] os ataques considerados mais ex-
plorados da atualidade que estão intrinsecamente relacionados ao uso de navegador web,
conforme ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1. Listagem dos ataques mais explorados
Ataques Sigla Categoria
Clickjacking A1 Vulnerabilidades de Engenharia Social
Cross-Site Request Forgery (CSRF) A2 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Cross-Site Scripting (XSS) A3 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Exposição de Dados Sensı́veis da Aplicação A4 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Exposição de Dados Sensı́veis do Navegador A5 Vulnerabilidades em Navegadores Web
Falhas na Polı́tica de Mesma Origem (PMO) A6 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Injeção SQL (SQLi) A7 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Malwares A8 Vulnerabilidades de Engenharia Social
Phishing A9 Vulnerabilidades de Engenharia Social
Redirecionamentos e Encaminhamentos Inválidos A10 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Utilização de Complementos Vulneráveis Conhecidos no Navegador A11 Vulnerabilidades em Navegadores Web
Utilização de Componentes Vulneráveis Conhecidos na Aplicação A12 Vulnerabilidades em Aplicações Web
Utilização de Componentes Vulneráveis Conhecidos no Navegador A13 Vulnerabilidades em Navegadores Web

3. Avaliação
Nesta seção será descrito um diagnóstico sobre a eficiência das principais ferramentas de
proteção disponı́veis para usuários de navegador web. A justificativa de optarmos por ex-
tensões como mecanismos de segurança é que mesmo existindo outras ferramentas, tais
como antivı́rus, existem diversos aspectos entre a aplicação e o navegador que precisam
ser considerados, como por exemplo, a execução de scripts. Certos comportamentos pre-
cisam ser interceptados antes da interação entre o navegador do usuário ser concluı́da.
Ou seja, as requisições precisam ser analisadas antes que sua resposta seja processada,
e este tratamento só pode ser realizado por uma ferramenta que possua um alto nı́vel de
interação e privilégio sobre as ações do navegador.

Um fato que justifica este argumento é o número expressivo de extensões com este
propósito que se encontram disponı́veis em repositórios de aplicativos. Estes repositórios
se tornaram uma prática comum entre os proprietários de navegadores, onde analisam e
gerenciam tais ferramentas, muitas desenvolvidas por terceiros, para em seguida serem
distribuı́das aos seus usuários como um complemento de navegação.

3.1. Metodologia
A metodologia da avaliação baseia-se na abordagem GQM (Goal, Question, Metric) pro-
posta por [V. Basili and Rombach 1994], com o intuito de proporcionar um formalismo
e planejamento quanto à medição dos resultados a serem extraı́dos nas ferramentas sub-
metidas aos testes. Essa abordagem divide-se em quatro fases: (i) Planejamento; (ii)
Definição; (iii) Coleta de Dados; e (iv) Interpretação e Análise dos Resultados.
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3.2. Planejamento

Segundo [V. Basili and Rombach 1994], o objetivo desta fase é definir o plano de projeto,
no qual se descreve: O ambiente, participantes e o que será avaliado. O primeiro passo
foi realizar uma busca por ambientes controlados disponı́veis na web, estes têm como
objetivo simular um cenário real, a fim de testar uma determinada causa e efeito. Para a
realização dessa avaliação, foi utilizado o projeto “OWASP Broken Web Application”5,
OBWP, que se define como um conjunto de aplicações que auxiliam no estudo de vulne-
rabilidades. Algumas aplicações são fictı́cias com vulnerabilidades intencionais, outras
são reais em versões antigas com vulnerabilidades conhecidas.

Nossa pesquisa também detectou a existência de outras aplicações que não fazem
parte do projeto OBWP, mas que se encontram no contexto deste estudo, totalizando em
29 ambientes, conforme ilustrado na Tabela 2. Como triagem inicial, os únicos critérios
estabelecidos foram que a ferramenta cobrisse ao menos um dos 13 ataques emergentes e
seu conteúdo fosse disponı́vel gratuitamente.

Tabela 2. Ambientes controlados disponı́veis e a cobertura aos ataques
Ambientes A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13
Acunetix VulnWeb X X
AltoroMutual X X X
Bad Store X X
Cenzic (CrackMe Bank) X X
Cyclone Transfers X X X
Damn Vulnerable Web Application X X
EeSafe.org X X
EnigmaGroup X X
Exploit- DB X
Exploit KB Vulnerable Web App X
Google Gruyere X X X X
Hackxor X X X
Hacme Apps X X X
Moth X X
Mutillidae X X X
OWASP Hackademic X X
OWASP SiteGenerator X X
OWASP Vicnum X X X
OWASP Web Goat X X X X X
PCTechtips Challenge X
Peruggia X X X X
Stanford SecuriBench X X X
The Bodgeit Store X X X X
The Butterfly Security Project X X
WackoPicko X X
Watchfire X X
Web Security Dojo X X
WebMaven/Buggy Bank X X
XSS Encoding Skills x5s X

De posse dos ambientes controlados, o próximo passo foi realizar uma triagem
mais criteriosa com o objetivo de selecionar as aplicações mais aderentes ao tema, sele-
cionando assim aquelas que serão utilizadas na avaliação. Essa seleção foi baseada em

5OWASP Broken Web: https://goo.gl/NScjJ
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Tabela 3. Resultado da triagem dos Ambientes Controlados
Ambiente Controlado Ataques Relacionados Última Atualização
OWASP WebGoat 6.4 5 2012
The BodgeIt Store 1.4 4 2012
Google Gruyere 4 2010
Peruggia 1.2 4 2010

dois critérios, a saber: (i) A aplicação com maior número de ataques relacionados; E
(ii) a aplicação com atualizações mais recentes, considerando o semestre e ano. Como
critério de desempate, foi considerada a ferramenta com maior perı́odo de atividade e
documentação disponı́vel. A Tabela 3 ilustra o resultado dessa triagem, exibindo as
aplicações consideradas mais aderentes ao tema. Conforme os critérios mencionados,
a aplicação selecionada foi a OWASP WebGoat6, pois além de estar disponı́vel há mais
de 10 anos de atividade, também é rica em documentação.

Contudo, analisando a listagem da Tabela 2, é possı́vel observar que nenhum dos
ambientes controlados disponı́veis cobre os ataques A1, A5, A8, A9, A10, A11, A12 e
A13. Além disso, também não há avaliação para alguns comportamentos do HTML5 que
estejam relacionados os ataques A3, A4 e A7, bem como outros aspectos especı́ficos abor-
dados sobre os ataques A3, A4 e A6. Baseado nessas conclusões, este estudo precisou
desenvolver um novo ambiente controlado, intitulado “Aegis Web Threats” (AegisWT),
uma aplicação J2EE que tem por objetivo apresentar intencionalmente vulnerabilidades
que até o momento são impossı́veis de serem reproduzidas nas opções disponı́veis de
ambientes controlados, conforme evidenciado na Tabela 2. De posse da AegisWT e Web-
Goat, se faz possı́vel a construção de um cenário que contemple todas as vulnerabilidades.

3.3. Definição

As abordagens de [V. Basili and Rombach 1994] relatam que é na fase da definição onde
devem ser descritos os objetivos, questões e métricas, conforme apresentados nas Tabe-
las 4, 5 e 6. Os ambientes controlados irão disponibilizar páginas vulneráveis nas quais
uma aplicação teste, denominada CheckVulnTest, irá aguardar um determinado compor-
tamento resultante de um ataque bem-sucedido. Nesse momento, as Extensões deverão
tomar alguma ação que impeça o ataque de ser realizado, seja bloqueando recursos do
navegador, cancelando a requisição ou resposta ou mesmo solicitando uma confirmação
ao usuário para continuar o processo suspeito. O objetivo esperado é que a extensão
modifique o comportamento final, resultando em algo que não seja esperado pela Check-
VulnTest, ou seja, impedindo assim a reprodução do ataque. As métricas são baseadas
nas principais técnicas de ataques descritas neste estudo.

3.4. Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada com base nas questões e métricas definidas na seção
Descrição. Essas métricas foram obtidas por meio da execução de Testes Funcionais
que, na Engenharia de Software, são responsáveis por realizar uma inspeção dos com-
ponentes de um determinado sistema com o objetivo de analisar resultados esperados
[Leitner et al. 2007]. A técnica valida se o comportamento e funcionalidades do sistema
estão de acordo com os objetivos definidos. Como o objetivo da extensão é a proteção do

6WebGoat: https://goo.gl/9RN63
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lado cliente, os comportamentos internos dos sites visitados pelo usuário não são visı́veis
a estes mecanismos, portanto o método de avaliação será baseado em testes funcionais,
também conhecidos como caixa preta [Leitner et al. 2007].

Conforme ilustrado na Figura 2, a aplicação CheckVulnTest ficou responsável em
executar as métricas para avaliar o comportamento de uma extensão instalada no nave-
gador. Cada extensão foi avaliada individualmente, ou seja, quando uma extensão era
avaliada, as demais permaneciam desabilitadas no navegador, a fim de eliminar a possibi-
lidade de eventuais conflitos. A automação em testes é a utilização de um software para
controlar a execução dos testes da funcionalidade de outro software [Leitner et al. 2007].
Quanto à adoção do processo automatizado, se faz partindo do princı́pio que uma vez per-
mitida à utilização de simulação automatizada, espera-se um resultado que proporcione
um experimento mais quantitativo. Diante disto, fica evidente a possibilidade de alter-
nar variáveis e comparar comportamentos distintos, o que proporciona um considerável
número de extensões submetidas aos testes.

Figura 2. Fluxo de funcionamento da aplicação CheckVulnTest

A ferramenta para a automação dos testes foi a Selenium Server, a qual oferece
automação diretamente no navegador. A aplicação CheckVulnTest foi desenvolvida em
J2SE e faz uso do Framework JUnit como apoio na execução dos Testes Unitários. Além
do JUnit, também utiliza as bibliotecas do Selenium WebDriver, que realiza os testes de
forma automática em uma instância do navegador, dando suporte a diversos navegadores
disponı́veis. Cada classe de teste possui uma série de métodos, baseados nas métricas que
aguardam um determinado comportamento na página.

O primeiro passo é a inicialização da CheckVulnTest, que irá localizar no compu-
tador o caminho absoluto do executável do navegador. Uma vez localizado, o Selenium
WebServer irá criar uma instância do navegador e executará os métodos dos testes. Entre-
tanto, uma vez o método não recuperando um comportamento esperado, causará um erro
ao processo de teste, e é nesse momento que a CheckVulnTest irá contabilizar o evento,
significando assim a intervenção defensiva da extensão.

Para garantir maior precisão nos resultados, após a execução dos testes, foi rea-
lizada uma triagem no log resultante da conclusão da CheckVulnTest, verificando assim
o motivo das falhas nos métodos, para confirmar a intervenção das Extensões quanto ao
comportamento do resultado destes métodos. Outro ponto que vale ressalva é que em
nenhum dos casos a proteção nativa do navegador, a exemplo da Polı́tica de Mesma Ori-
gem, interveio quanto à reprodução dos testes. Na Tabela 7 são listadas as Extensões com
suas respectivas versões utilizadas nessa avaliação. Estes recursos compõem o ambiente
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Figura 3. Resultados das avaliações

controlado para a execução das Questões, Q, com suas respectivas Métricas, M, com base
nas definições descritas nas Tabelas 4, 5 e 6.

3.5. Análise dos Resultados
Com base na Tabela 7, foram submetidas 25 ferramentas aos testes desta experimentação,
e seus respectivos resultados seguem conforme ilustrado na Figura 3.

O cenário proposto abrange os comportamentos mais elementares considerados
de risco por esta pesquisa, portanto para uma ferramenta ser considerada satisfatória, ela
deve atender todas as métricas estabelecidas em uma respectiva questão. Outro fato que
vale ser ressaltado é que os falsos positivos não foram considerados nestes testes, uma vez
que o estudo atribui o fator humano responsável pelas correções dos erros de filtragem.
Sendo assim os cenários apresentados foram definidos como ameaças que simulam riscos
reais ao usuário. Nas Tabelas 8 e 9 são descritos os resultados e considerações do estudo
com base das métricas descritas nas Tabelas 4, 5 e 6.

3.6. Limitações do Presente Estudo
Em relação às ameaças da nossa avaliação, como em qualquer tipo de experimento, a
automação pode ocasionar em riscos na confiabilidade dos resultados obtidos. Contudo,
nós consideramos que a nossa metodologia adquiriu ganhos em produtividade e precisão
quando decidimos eliminar o caráter subjetivo da avaliação, no caso, a intervenção ma-
nual. E diante do contexto desse estudo não há nada que um ser humano possa fazer que
a automação não seja capaz de reproduzir. Quanto à limitação de escopo, no estado atual
da nossa avaliação só pudemos submeter dois navegadores, o Google Chrome Desktop
32.0.1700.76 for Windows e o Mozilla Firefox Desktop v27.0 for Windows, em nosso
ambiente controlado. Além disso, em relação ao critério de seleção das ferramentas de
proteção, apenas consideramos opções disponı́veis nos repositórios mantidos pelos de-
senvolvedores dos respectivos navegadores.
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Tabela 4. Questões e Métricas para os ataques A1 até A5.
Questões Objetivos (Goals) Métricas Extensões
[Q1]
Quão
eficaz
é a
proteção
das
ferra-
mentas
diante
dos
ataques
A1?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página a qual possui um
formulário com campos sobrepostos. Ela irá submeter a página e aguardar
o envio concluı́do com sucesso, indicando que o ataque foi realizado.
(2).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que pos-
sui links sobrepostos com elementos que ao serem clicados, re-
direcionam para um Phishing. A aplicação irá aguardar o carre-
gamento da página, indicando que o possı́vel sequestro do click.
(3).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página com frames cru-
zados e o cabeçalho com ausência do X-Frame-Options. A permissão de acesso
à página já representa uma ameaça, portanto a CheckVulnTest aguardará apenas
o carregamento da mesma.

(M1).Roubo de
informações
em Formulário
(M2).Roubo
de cliques
(M3).Análise de
X-Frame-Options

(1).Clickjacking
Reveal.
(2).Clickjacking Test.
(3).No-Script.
(4).Zscaler Likejac-
king Prevention.

[Q2]
Quão
eficaz
é a
proteção
das
ferra-
mentas
diante
dos
ataques
A2?

(1).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página que possui um formulário
de envio de email no qual é possı́vel injetar um elemento <img> que realiza
uma requisição através do atributo SRC com parâmetros modificados. A Check-
VulnTest interpretará o ataque como concluı́do caso seja possı́vel submeter o for-
mulário.linebreak (2).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página a qual
possui um formulário de envio de e-mail que possui controle de submissão dos
dados através de um Token. O Token em questão está armazenado de forma in-
segura, através de um campo hidden com seu valor exposto de forma legı́vel no
código fonte da página. A CheckVulnTest considerará o ataque caso seja possı́vel
submeter o formulário.linebreak (3).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma
página que possui um método que será disparado em seu carregamento, e do
qual renderizará, através de DOM, um elemento <img> com um atribuı́do SRC
apontando para uma requisição forjada. A CheckVulnTest interpretará o ataque
concluı́do caso a imagem seja carregada.

(M1).CSRF
através de
<img>
(M2).ByPass
em Token
(M3).Forjando
requisição
através de DOM

(1).CSRF Finder.
(2).No-Script.
(3).RequestPolicy.
(4).Websecurify.

[Q3]
Quão
eficaz
é a
proteção
das
ferra-
mentas
diante
dos
ataques
A3?

(1).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página na qual injetará o
comando <script>alert(’XSS’);</script> no campo do formulário e irá
submetê-lo. Posteriormente a CheckVulnTest irá visualizar o resultado, espe-
rando uma janela de alerta, indicando que o ataque foi realizado com sucesso.
(2).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página na qual injetará o
comando: <script>alert(’XSS’);</script> no campo do formulário, que ao
ser submetido fará uma busca por palavras-chave na base de dados. A Check-
VulnTest irá esperar a janela de alerta na resposta, indicando sucesso no ataque.
(3).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que possui um método
JS que insere uma string com valor “Olá Mundo” na página. Esta string
possui o comando replace combinada a uma expressão regular maliciosa,
conforme o seguinte código: “Hello World”.replace(/Olá Mundo/g,alert). A
CheckVulnTest irá esperar a janela de alerta quando a página for carregada.
(4).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que irá carregar
um conteúdo malicioso que será interpretado apenas no carregamento
da página, por meio de DOM, o qual irá reproduzir mediante do-
cument.write o seguinte código: <script>alert(’XSS’);</script>.
A CheckVulnTest irá esperar a execução do DOM.
(5).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que irá carregar
um arquivo .js através de WebWorker. O conteúdo do arquivo possui o comando
document.write(“<script>alert(’XSS’);</script>”);. A CheckVulnTest irá
esperar a janela de alerta quando o carregamento da página for concluı́do.

(M1).XSS Per-
sistente Padrão
(sem escapes)
(M2).XSS
Refletido Padrão
(sem escapes)
(M3).XSS
através de
escapes com ex-
pressão regular.
(M4).XSS
através de DOM
(M5).XSS
baseado em
DOM através de
Web Workers

(1).ImmuniWeb
Self-Fuzzer
(2).Netcraft
Extension.
(3).No-Script.
(4).RightClickXSS.
(5).ScriptSafe.
(6).TamperMonkey.
(7).Websecurify.
(8).XSS chef.
(9).XSS Me.

[Q4]
Quão
eficaz
é a
proteção
das
ferra-
mentas
diante
dos
ataques
A4?

(1).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página na qual pos-
sui exposição dos dados do identificador da sessão. Esse identifi-
cador não possui uma data definida de expiração, indicando que a
mesma estará sempre armazenada no navegador. A CheckVulnTest irá
obter o identificador deste cookie, comprovando o acesso à página.
(2).[WebGoat] A CheckVulnTest irá acessar uma página que contém um for-
mulário com dados sensı́veis sem criptografia, utilizando codificações fra-
cas como Base64. A CheckVulnTest irá aguardar a requisição da página.
(3).[AegisWT] A CheckVulnTest irá acessar uma página na qual realiza
autenticação por parâmetro Authorization do tipo Basic. O objetivo da Check-
VulnTest será conseguir logon mesmo que o protocolo não seja HTTPS.
(4).[AegisWT] A CheckVulnTest irá acessar uma página na qual realizará um
logon em um formulário. Em seguida a CheckVulnTest irá fechar o na-
vegador com a sessão ativa. Ao final do teste, se a instância do navega-
dor estiver ativa, significa que o processo foi realizado de forma insegura.
(5).[AegisWT] A CheckVulnTest irá acessar uma página na qual possui um
formulário para autenticação. Os dados permitem armazenar as informações
imputadas, além de por meio de padrão traz marcada a opção para lembrar a
autenticação. Uma vez submetido o formulário de autenticação com os compor-
tamentos inseguros, a CheckVulnTest irá considerar a operação insegura.

(M1).Utilização
de Coo-
kies Persistentes
(M2).Armazenamento
indevido baseado
codificação
Base64
(M3).Autenticação
Basic sem
HTTPS
(M4).Fechamento
do navegador
com sessão aberta
(M5).Campos
com autocomple-
tar habilitados
e lembretes de
Logon

(1).Netcraft
Extension.
(2).No-Script.
(3).RequestPolicy.
(4).ScriptSafe.
(5).TamperMonkey.
(6).Toogle Cookies.
(7).Websecurify.
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Tabela 5. Questões e Métricas para os ataques A5 até A9.
Questões Objetivos (Goals) Métricas Extensões
[Q5] Quão
eficaz é a
proteção das
ferramentas
diante dos
ataques A5?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest irá acessar uma página que
armazena dados sensı́veis através do LocalStorage. O ob-
jetivo da CheckVulnTest será recuperar um parâmetro que
armazena o ID da sessão do usuário, indicando que o re-
curso, apesar de inseguro, ainda se encontra disponı́vel.
(2).[AegisWT A CheckVulnTest irá acessar uma página que
armazena dados sensı́veis através de IndexDB. O objetivo da
CheckVulnTest será recuperar um parâmetro que armazena o ID da
sessão do usuário, indicando que o recurso, apesar do comportamento
inseguro, ainda se encontra disponı́vel

(1).Armazenamento
indevido através
do LocalStorage
(2).Armazenamento
indevido através do
IndexDB

(1).No-Script.
(2).RequestPolicy.
(3).ScriptSafe.
(4).TamperMonkey.
(5).Websecurify.

[Q6] Quão
eficaz é a
proteção das
ferramentas
diante dos
ataques A6?

(1).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página que possui
dois links, um que aponta para o mesmo domı́nio e outro que
fará uma requisição em um domı́nio externo da aplicação e que
o mesmo não consta nas permissões de domı́nios da PMO da
aplicação. A CheckVulnTest irá clicar no primeiro e no segundo link,
aguardando logo em seguida a presença de um elemento DIV com
ID=“message”. Indicando que a falha foi explorada com sucesso.
(2).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que
possui um método que será disparado um consumo via AJAX
em um serviço externo. A resposta deste serviço contém um
ataque de XSS que executa um alert através de codificação
URIComponent. A CheckVulnTest irá aguardar como resposta a
mensagem de alerta, indicando que o ataque foi bem-sucedido.
(3).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que
possui um arquivo SWF. O arquivo crossdomain.xml está de-
finido para permitir acesso de qualquer domı́nio externo. A
CheckVulnTest irá aguardar o carregamento da página, indi-
cando que a falha de segurança foi desprezada pela extensão.
(4).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que pos-
sui uma conexão via protocolo WebSocket. O “handshake”
entre cliente e servidor possui falhas de PMO. A Check-
VulnTest interpretará o ataque como bem-sucedido caso
consiga recuperar a informação no retorno do WebSocket.
(5).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que possui uma
troca de mensagens via Web Messaging. O controle de segurança para
restringir domı́nios possui falhas. A CheckVulnTest interpretará o
ataque como bem-sucedido caso consiga recuperar a mensagem.

(M1).Proteção
de PMO
(M2).Aplicando
XSSI via AJAX
(M3).Checagem
do arquivo cros-
sdomain.xml
(M4).Falhas de PMO
através de WebSocket
(M5).XSS através de
Web Messaging

(1).RequestPolicy.
(2).Websecurify.

[Q7] Quão
eficaz é a
proteção das
ferramentas
diante dos
ataques A7?

(1).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página que possui vul-
nerabilidade SQLi através de concatenação de parâmetros numéricos.
Ela irá manipular os parâmetros do POST, aplicando uma verdade
absoluta na sintaxe do SQL. A aplicação irá aguardar o carrega-
mento da página, indicando que o acesso à página foi permitido.
(2).[WebGoat] A CheckVulnTest acessará uma página na qual pos-
sui vulnerabilidade SQLi através de concatenação de parâmetros texto.
Ela irá manipular os parâmetros do POST, aplicando uma verdade
absoluta na sintaxe do SQL. A Aplicação irá aguardar o carrega-
mento da página, indicando que o acesso à mesma foi permitido.
(3).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que possui
parâmetros inseguros na utilização do WebSQL. Ela irá aguardar o car-
regamento da página, indicando que o acesso a ela foi permitido.

(M1).Vulnerabilidade
via GET
(M2).Vulnerabilidade
via POST
(M3).Vulnerabilidade
em Web SQL

(1).ImmuniWeb
Self-Fuzzer
(2).SQL Inject Me
(3).Websecurify.

[Q8] Quão
eficaz é a
proteção das
ferramentas
diante dos
ataques A8?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página na qual dis-
ponibiliza um link para download, o arquivo em questão trata-
se de um Malware e a CheckVulnTest aguardará a sua conclusão.
(2).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que está progra-
mada para receber a adição de um elemento <a> que direciona para
um Phishing. A injeção deste elemento será realizada por uma extensão
instalada no navegador. A avaliação do resultado é baseada no estado
do navegador, na qual será verificado se a extensão maliciosa está ativa.

(M1).Download de
Malware (Plug-in)
(M2).Detecção
de Phishing em
Complemento
(Extensão)

(1).avast! On-
line Security
(2).Safe Preview
(3).VTchromizer
(4).VTzilla
(5).Web of Trust
(WOT)

[Q9] Quão
eficaz é a
proteção das
ferramentas
diante dos
ataques A9?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página que
possui um elemento <a> que direciona para um Phishing.
Após o carregamento da página, a CheckVulnTest irá aci-
onar o link e espera direcionar a página para a URL, in-
dicando que o elemento não foi bloqueado pela extensão.
(2).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página na qual possui
um link com uma URL curta que redireciona para um Phishing.
Após 10 segundos do carregamento da página, o próximo passo da
CheckVulnTest será conseguir clicar no link mencionado, encontrando
o link ainda funcional.

(M1).Redirecionamento
para Phishing
(M2).Checagem de
URL curtas

(1).avast! On-
line Security
(2).Anti-Phishing
(3).Netcraft Extension
(4).RequestPolicy
(5).Safe Preview
(6).ScriptSafe
(7).TamperMonkey
(8).Web of Trust
(WOT)
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Tabela 6. Questões e Métricas para os ataques A10 até A13.
Questões Objetivos (Goals) Métricas Extensões
[Q10] Quão efi-
caz é a proteção
das ferramentas
diante dos
ataques A10?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest acessará uma página na qual após
5 segundos irá atribuir o location.href com uma URL que possui um
parâmetro que contem outra URL que pertence a outro domı́nio. O
resultado final será observar se o redirecionamento foi executado com
sucesso.

(M1).Redirecionamentos
inválidos em URL

N/D

[Q11] Quão efi-
caz é a proteção
das ferramentas
diante dos
ataques A11?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest irá checar a versão do serviço aces-
sado e analisará se consta em blacklist de versões com vulnerabilidades
conhecidas.

(M1).Analise de
Zero-Day em serviços
ou aplicações
disponı́veis na web.

N/D

[Q12] Quão efi-
caz é a proteção
das ferramentas
diante dos
ataques A12?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest irá checar a versão do navegador e
analisará se consta em uma blacklist de versões com vulnerabilidades
conhecidas.

(M1).Versão do Nave-
gador com Vulnerabi-
lidades conhecidas.

N/D

[Q13] Quão efi-
caz é a proteção
das ferramentas
diante dos
ataques A13?

(1).[AegisWT] A CheckVulnTest irá acessar uma página a qual possui
um link para instalar um plug-in com vulnerabilidade conhecida. O re-
sultado final será conseguir instalar o referido plug-in no navegador.
(2).[AegisWT] Primeiramente será instalada no navegador uma ex-
tensão com uma versão com vulnerabilidade. Posteriormente a Check-
VulnTest acessará uma página. O resultado final será observar se a ex-
tensão foi removida.

(M1).Plug-in
instalado com vulne-
rabilidade conhecida
(M2).Extensão
instalada com
vulnerabilidade
conhecida

N/D

Tabela 7. Listagem das 25 Extensões submetidas à avaliação
Extensão Navegador Versão Extensão Navegador Versão
avast! Online Security Chrome 10.0.2208 Anti-Phishing Firefox 1.0.1
Clickjacking Reveal Firefox 1.1.1 Clickjacking Test Chrome 1.0
CSRF Finder Firefox 1.2.1 ImmuniWeb Self-Fuzzer Firefox 0.9.3.1
Netcraft Extension Chrome 1.6.1 Netcraft Extension Firefox 1.10.1.1
No-Script Security Suite Firefox 2.6.9.10.1 RequestPolicy Firefox 0.5.28.1
RightClickXSS Firefox 0.2.1.1 Safe Preview Chrome 2.6.0
SQL Inject Me Firefox 0.4.7.1 TamperMonkey Chrome 3.9.202
Web of Trust (WOT) Firefox 20131118 Websecurify Chrome 5.0.1
XSS chef Chrome 1.0 XSS Me Firefox 0.4.6
Zscaler Likejacking Prevention Chrome 1.1.9 VTchromizer Chrome 1.2
VTzilla Firefox 1.2

4. Trabalhos Relacionados
Nesta seção serão descritos alguns trabalhos disponı́veis na literatura que apresentam ob-
jetivos correlatos ao nosso estudo.

Silic et al [Silic et al. 2010] trazem uma abordagem bastante correlata ao nosso
estudo, onde destacam problemas acerca dos usuários da internet que tem o navegador
Web como ponto de partida para consumir informações. Eles apresentam vulnerabilidades
especificas neste cenário, entretanto, após quatro anos muito do comportamento mudou,
algumas dessas vulnerabilidades foram minimizadas, já outras permanecem persistentes
e com novas técnicas de execução. Nosso estudo visa apresentar uma ótica atual sobre a
problemática e realizar uma avaliação do estado de arte atual considerando as principais
soluções disponı́veis aos usuários de navegadores.

Akhawe & Felt [Akhawe and Felt 2013] apresentam uma avaliação empı́rica so-
bre a ineficiência dos alertas de seguranças que os navegadores web notificam aos seus
usuários. A pesquisa é direcionada aos avisos de Malwares e Phishing que são ou que
deveriam ser exibidos durante a navegação, trazendo como conclusão a importância de
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Tabela 8. Resultados e Considerações das Questões Q1 até Q10.
Questões Resultados e considerações
Q1 Nos dados extraı́dos quanto ao A1, conforme ilustrado na Figura 3, a maioria das soluções apresentaram um comportamento

abaixo das expectativas, dentre elas, uma apresentou um comportamento nulo. Em contrapartida, a ferramenta No-Script
além de detectar sobreposição para furto de cliques, também obteve controle dos cabeçalhos HTTP referente a permissões de
frames. Contudo, nenhuma das ferramentas cobriu a sobreposição de campos.

Q2 Conforme descrito na Figura 3, a ferramenta No-Script apresentara um comportamento satisfatório nos testes que envolvem
ataques de A2. As demais ferramentas tiveram ineficiência quanto a detecção da métrica 2, a qual é baseada na forja de token.
Para os usuários do Chrome não há muitas opções, além do fato da única não atender com plenitude.

Q3 Conforme observado na Figura 3, os resultados obtidos de A3 demonstram que apenas a ferramenta No-Script teve um resul-
tado satisfatório quanto aos ataques de XSS, porém essa solução encontra-se disponı́vel apenas no navegador Firefox. Quanto
ao Chrome, nenhuma das ferramentas disponı́veis apresentou êxito nos testes, já que os melhores resultados foram obtidos
através da Websecurify e a XSS Chef, e ambas falharam em uma das métricas. Outra questão importante é que no geral,
apenas uma ferramenta teve sua funcionalidade classificada como bem abaixo das expectativas. Contudo, nenhuma delas
apresentou um comportamento nulo em relação à proteção de XSS. Estes ı́ndices, além de consolidar-se como a avaliação
com maior número de ferramentas disponı́veis, demonstram que as opções de proteção contra XSS apresentam um maior
amadurecimento em comparação com os demais ataques.

Q4 Conforme descrito na Figura 3, todas as ferramentas submetidas tiveram alguma ação preventiva ao ataque A4. O aspecto
mais explorado foi a prevenção da quebra da confidencialidade de Cookies com informações sensı́veis. Contudo, conforme
descrito na Figura 3, no geral estas ferramentas obtiveram uma baixa ação preventiva nos demais aspectos. Apenas uma
ferramenta observou o armazenamento inseguro da sessão da aplicação, porém, foi ineficiente em demais ameaças como a
ausência de HTTP. Esta questão analisa um considerável número de métricas quanto às observações descritas neste estudo,
além de ser a terceira avaliação com maior número de extensões.

Q5 Em relação ao A5, conforme ilustrado na Figura 3, a TamperMonkey se destacou por ser a única ferramenta a observar o
armazenamento inseguro de LocalStorage do HTML5. Contudo, ela não pode ser considerada satisfatória por ter falhado na
outra métrica. O caso mais grave é que as demais ferramentas tiveram um comportamento nulo.

Q6 Com base nos resultados da avaliação de A6, conforme ilustrado na Figura 3, identificamos apenas 2 opções. Além disso,
nenhuma considerou certos critérios abordados neste estudo, a saber: a segurança em arquivos SWF e as falhas ocasionais
em recursos do HTML5 como o WebSocket e o WebMessaging.

Q7 Seguindo para a análise dos resultados de A7, conforme ilustrado na Figura 3, os dados obtidos vão em contradição aos de
XSS, tanto em respeito à quantidade de ferramentas disponı́veis, quanto à eficácia. O fato é que as técnicas de detecção, ao
menos no contexto de extensões, ainda apresentam muitas limitações. Primeiramente pela heurı́stica aplicada por todas as
ferramentas, as quais realizam uma inspeção baseada em um nı́vel mais superficial, observando comportamentos como erro
da aplicação ou mensagens ao usuário quando os parâmetros são manipulados. A primeira métrica possui um comportamento
de simples detecção, ainda sim, uma ferramenta teve seu comportamento nulo. Outra conclusão importante é que nenhuma
das ferramentas considerou possı́veis vulnerabilidades de WebSQL.

Q8 Em relação aos resultados obtidos nos testes do ataque A8, com exceção a SafePreview, que apresentou seu comportamento
nulo, as demais ferramentas conseguiram detectar o download de um Malware, conforme descrito na Figura 3. Porém,
nenhuma pode ser considerada satisfatória devido à incapacidade de realizar a prevenção contra uma extensão maliciosa já
instalada ou prestes a ser instalada no navegador. Alguns serviços como e-Banking, estabelecem módulos de proteção que
visam minimizar ataques por malwares, tais módulos nada mais são que extensões para o navegador que tem o intuito de
monitorar tráfego ou armazenamento no front-end.

Q9 Considerado o segundo com maior número de ferramentas submetidas, a avaliação de A9 identificou que nenhuma ferramenta
fora capaz de detectar um Phishing em uma URL curta, definido como a segunda métrica desta avaliação, conforme ilustrado
na Figura 3. Tal fato possibilita que o usuário clique em um link, e com isso acaba jogando a responsabilidade de prevenção do
Phishing para o navegador. Dessas ferramentas, a única prevenção apresentada foi referente ao ataque de forma mais básica,
descrito na primeira métrica. Outra observação é o fato de duas ferramentas terem apresentado um comportamento nulo por
serem baseadas em blackist com considerável tempo de depreciação. A depreciação foi confirmada através de testes que
utilizavam links catalogados no PhishTank ou Reasonable Anti-Phishing, que apesar de já confirmadosa, os links maliciosos
só foram detectados por algumas extensões após um perı́odo maior do que 20 horas. O mecanismo nativo do Chrome
e Firefox, o SafeBrowsingb, apresentou um tempo de resposta ainda maior em comparação ao resultado das Extensões.
Podemos considerar 20 horas como um tempo mais que suficiente para um mal-intencionado coletar informações sensı́veis
de diversos usuários. Outro comportamento que comprova este fato é a extensão Netcraft, que faz uso da base de links do
PhishTank, ter detectado com com êxito todos os links fraudulentos. Contudo, nenhuma ferramenta foi satisfatória já que
todas falharam na segunda métrica.

Q10 Também não foi possı́vel detectar ferramentas com o propósito de solucionar a questão relacionada a A10. Constatamos que
uma prática simples seria analisar os redirecionamentos comparando o domı́nio da aplicação com o domı́nio a ser direcio-
nado para o usuário. Contudo, é importante reconhecer que o contexto de gerenciar os redirecionamentos do usuário é de
responsabilidade da aplicação. Casos desta natureza para outros domı́nios não é algo incomum, mas precisam ser previsı́veis
e gerenciados, logo a utilização de Whitelist merece ser considerada. Um fato curioso observado durante os testes realizados
neste estudoc é que em serviços como goo.gl, bitly.com, e o mcaf.ee foram bloqueadas as tentativas de criar uma URL curta
que redirecionasse para uma URL catalogada no PhishTank. Em contrapartida, serviços como Ow.ly, Tiny.cc e o Bit.do, não
realizaram esta checagem, possibilitando a geração de uma URL curtas maliciosas. Outra questão foi que as URL encurtadas
geradas nos serviços mencionados, uma vez inseridas no PhishTank, o serviço anti-phishing não faz uma análise considerando
o destino da URL original, portanto, erroneamente não detecta que a URL curta em questão é maliciosa.

aLinks registrados na API com status “VALID PHISH”: http://www.phishtank.com/developer info.php
bSafeBrowsing API: https://developers.google.com/safe-browsing/
cAvaliação iniciada em Fevereiro de 2014 e concluı́da em Abril de 2014
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Tabela 9. Resultados e Considerações das Questões Q11 até Q13.
Questões Resultados e considerações
Q11 Seguindo a mesma linha do A10, para o A11 também não foram encontradas ferramentas disponı́veis. Um fato curioso é que

identificamos um meio relativamente simples de controlar de forma automatizada um plug-in instalado no navegador. Um
exemplo deste meio é através do Chrome, que disponibiliza uma listagem de seus plug-ins instalados por meio do endereço
chrome://plug-ins. Constatamos que se faz possı́vel desenvolver uma extensão que poderia desabilitar um determinado plug-
in da listagem, fazendo uso de uma blacklist, de forma automática. Em contrapartida, o mesmo comportamento não poderia
ser reproduzido quanto a listagem about:plugins do Firefox.

Q12 Em relação aos ataques A12, nenhuma ferramenta foi encontrada para uma possı́vel avaliação. Isso também reflete na pequena
quantidade de publicações disponı́veis na literatura sobre esse ataque. Com esse resultado identificamos uma lacuna muito
preocupante em meio às ferramentas disponı́veis na atualidade. Nós observamos que uma forma de prevenção desta lacuna
seria um controle via blacklist de serviços com versões vulneráveis no intuito de alertar o usuário de um ambiente temerário.

Q13 Em relação aos ataques A13, não foi encontrada nenhuma ferramenta para uma possı́vel avaliação. Isso também reflete na
pequena quantidade de publicações disponı́veis na literatura sobre esse ataque. Com esse resultado identificamos uma lacuna
muito preocupante em meio às ferramentas disponı́veis na atualidade. Uma alternativa bastante simples seria a extensão
observar a versão do navegador, e alertar ao usuário para a devida atualização. É importante salientar que no caso do Chrome
a atualização é automática, contudo o Firefox apenas notifica ao usuário sobre uma nova atualização, sem apresentar nenhum
mecanismo que impeça a continuação da navegação em uma versão desatualizada com falhas.

uma eficiente polı́tica de alerta destes incidentes, além de evidenciar um significativo im-
pacto destes alertas ao comportamento do usuário final. Nossa avaliação é direcionada
ao mesmo ambiente e público alvo, porém, também é focada nas ameaças oriundas de
vulnerabilidades não intencionais, a exemplo das falhas de desenvolvimento que possam
refletir e comprometer os dados sensı́veis do usuário de navegador web.

Monteverde & Campiolo [Monteverde and Campiolo 2014] apresentam um es-
tudo e análise de vulnerabilidades em diversos tipos de aplicações Web no cenário bra-
sileiro. Os autores fazem uso de Web Scanners, que se definem como mecanismos que
automatizam o processo de busca por vulnerabilidades em aplicações. Aliado ao pro-
cesso, também foram utilizadas ferramentas para interceptar as requisições solicitadas
nas aplicações avaliadas. A proposta evidencia questões de segurança que são centradas
especificamente as aplicações Web, e não faz menção aos aspectos do navegador Web ou
Engenharia Social. Nossa avaliação enfatiza o uso do navegador web sob a ótica dos três
aspectos da trı́ada, considerados como os principais vetores para propagação de violações
de dados sensı́veis nestes cenários.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Este estudo teve o objetivo de apresentar uma avaliação de ameaças ao usuário de na-
vegador web. Nesta avaliação foram consideradas 25 Extensões, dentre as ferramentas
selecionadas, a No-Script, para Firefox, e Websecurify, para Chrome, tiverem bons resul-
tados em alguns aspectos. Em contrapartida, considerando todos os testes submetidos e
as prevenções pretendidas no contexto geral, foi observado que nenhuma das ferramentas
avaliadas pode ser considerada como satisfatória.

Outro ponto importante foi evidenciarmos que existe uma nı́tida carência de co-
bertura para os ataques relacionados aos aspectos de HTML5. Concluindo assim que no
estado atual das Extensões disponı́veis, não existe uma proteção totalmente satisfatória,
quer seja isoladamente ou em conjunto com outras extensões. Contudo, alguns ataques
apresentam certo nı́vel de amadurecimento, com um expressivo número de Extensões
relacionadas, conforme pode ser observado nos ataques A3, A4 e A9.

Em contrapartida, existem grandes lacunas em diversos cenários. Os diagnósticos
preocupantes desta avaliação cabem aos resultados dos ataques A1, A5, A6 e A7, visto
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que nestes casos quando alguma ferramenta era identificada, seu propósito de proteção
apresentava um comportamento quase nulo. E casos ainda mais alarmantes, como A10,
A11, A12 e A13, houve ausência de opções como proposta de proteção. Apesar da prática
de extensões como proteção ao usuário ser um tanto questionável, o estudo identificou
essa causa bem apoiada pelos mantenedores dos navegadores.

E por fim, o estudo evidenciou que são poucas as opções de ambientes controlados
disponı́veis para pesquisadores. E as existentes não receberam atualizações frequentes nos
últimos anos. Diante disso, surgiu a necessidade de desenvolver um novo ambiente que
proporcionou a reprodução de todos os ataques emergentes identificados pelo nosso es-
tudo, intitulado AegisWT. Adicionalmente, desejamos submeter este ambiente ao projeto
OBWP, para possibilitar que outros pesquisadores possam realizar estudos e avaliações
similares. Como trabalho futuro, temos o intuito de realizar avaliações automatizadas de
scanners de vulnerabilidades no AegisWT, possibilitando analisar comportamentos em
profundidade das ferramentas disponı́veis.
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Abstract. Malicious URLs became a powerful channel for criminal acti-
vities on the Internet. Current solutions for URL verification present high
accuracy rates with well-adjusted results, an important question can and
should be done: Is it really possible to obtain 100% of accuracy in these so-
lutions? This paper presents an investigation of features, bases and URLs
formats, aiming to show that the results of URLs validation and verification
are quite dependent on certain aspects and factors. By extracting features
(lexical, DNS and others) directly from the URL, machine learning algo-
rithms were employed to question their influence in the process of URLs
validation and verification. Thus, four (4) cases were prepared and the
evaluation shows that it is possible to disagree with the results of several
studies from the literature.

Resumo. URLs maliciosas tornaram-se um canal poderoso para ativida-
des criminosas na Internet. Embora as atuais soluções para verificação de
URLs apresentem altas taxas de precisão, com resultados bem ajustados,
um questionamento pode e deve ser feito: será que realmente é possível
ou factível se obter percentuais beirando 100% de precisão nessas soluções?
Neste sentido, este artigo conduz uma investigação de características, ba-
ses e formatos de URLs, visando mostrar que os resultados de validação e
verificação de URLs são bastante dependentes de certos aspectos e fatores.
Através da extração de características (léxicas, DNS e outras), diretamente
da URL, algoritmos de aprendizagem foram empregados para questionar a
influência dessas características no processo de validação e verificação de
URLs. Assim, quatro (4) hipóteses foram elaboradas e a avaliação mostra
que é possível discordar dos resultados de vários trabalhos já existentes na
literatura.

1. Introdução e Motivação
O sucesso de atividades maliciosas na Internet tem como ponto de partida a existên-
cia de usuários desavisados e despreparados que visitam sites desconhecidos, aces-
sam e-mails não solicitados, ativam links e/ou fazem o download de programas de
forma inadvertida. Em comum, todas essas formas de atividades maliciosas uti-
lizam URLs (Uniform Resource Locator) como canal para contaminação. Dados
da Kaspersky Lab [Maslennikov and Namestnikov 2012] mostram que, em 2012,
87,36% dos ataques empregaram URLs. Já o Grupo de Trabalho Anti-Phishing
(APWG) relata que pelo menos 0,01% das URLs acessadas a cada dia são malicio-
sas [Aaron and Rasmussen 2014], o que corresponde a milhões de URLs.
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Embora existam diversas soluções que visam informar ao usuário se uma
URL é ou não perigosa, especialmente fazendo uso de listas negras (blacklists),
as abordagens baseadas em aprendizagem de máquina vem ganhando espaço
[Ma et al. 2009, Eshete et al. 2013, Choi et al. 2011]. A ideia geral é extrair rapida-
mente características da URL (caracteres, dados do host, entre outros), codificá-los
e então utilizá-los para treinar uma máquina de aprendizagem a fim de construir
classificadores capazes de distinguir URLs perigosas.

Dois aspectos que chamam atenção nessas soluções são a quantidade de ca-
racterísticas utilizadas para classificar uma URL e a eficácia obtida. Analisando a
literatura é possível enumerar mais de 75 características extraíveis de uma URL que
podem ser aplicadas na sua classificação. Tal fato gera alguns questionamentos:

1. Existem informações valiosas em todas essas características?
2. Todas essas características são necessárias e/ou são realmente utilizadas na

classificação de URLs?
3. Todas essas características têm potencial para indicar ameaças?
4. Existe alguma influência da URL (formato, serviço a que se refere, base

de onde foi extraída) sobre as características e, consequentemente, sobre a
classificação?

5. É possível categorizar características de modo a permitir o uso mais adequado
das mesmas no processo de classificação?
Diante deste contexto, o objetivo deste artigo é investigar a capacidade de

validar e classificar URLs como benignas ou suspeitas/maliciosas. Para tanto, con-
juntos de características extraídas das próprias URLs serão empregados como fontes
de informação e diferentes métodos de aprendizagem de máquina serão utilizados
para avaliação.

No que diz respeito a contribuições, este trabalho apresenta: (i) um esquema
para agrupamento das características em URLs utilizadas na detecção de atividades
suspeitas e/ou maliciosas; (ii) um conjunto de scripts que possibilitem a extração
de características de URLs; (iii) indícios que fatores como o formato e o local de ex-
tração podem interferir consideravelmente no resultado do processo de classificação
de URLs.

2. URL e suas características
URL (Uniform Resource Locator) é um formato universal para representar um re-
curso na Internet, de modo a ser facilmente lembrado pelos usuários. Definida e
especificada na RFC 1738 [Lee et al. 1994], uma URL é composta por duas seções:

<esquema>:<parte-específica-do-esquema>
O esquema de uma URL representa a linguagem ou o protocolo utilizado

para comunicação. No caso deste trabalho, o protocolo é o HTTP (HyperText Trans-
fer Protocol) e as partes específicas são: domínio e caminho. O domínio, também
chamado de máquina ou host, faz referência ao nome do domínio que hospeda o
recurso pedido e pode ser representado tanto por um nome quanto pelo endereço IP
do servidor. Um domínio é formado por um ou mais marcadores (camadas) que são
concatenados e delimitados por pontos (“.”) e cuja hierarquia de leitura é definida
da direita para a esquerda. Assim, um domínio tem em sua primeira camada, na
sua parte mais a direita, um TLD (Top Level Domain) para representar seu tipo
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(.com, .net, .org, .edu, entre outros) - chamado de Generic TLD (GTLD) - e o país
de origem (.br para o Brasil, .uk para o Reino Unido, .us para os Estados Unidos,
entre outros) - chamado de Country Code TLD (CCTLD). Em seguida, tem-se o
segundo nível (Second Level Domain - SLD) que representa o nome do domínio pro-
priamente dito. É possível existir ainda outras camadas cuja finalidade é representar
especificidades do nome de domínio.

Já o caminho permite ao servidor conhecer o lugar onde o recurso está
armazenado, ou seja, o(s) diretório(s) e o nome do recurso pedido, bem como os
argumentos empregados para realização de alguma ação. O caminho é delimitado
por uma barra (“/”) e sua hierarquia de leitura é da esquerda para a direita. A
Tabela 1 ilustra um exemplo completo de URL.

Tabela 1. Componentes de uma URL
Componente Exemplo

URL http://icomp.ufam.edu.br/inst/hstart.php?id=664&logon=141
Nome do domínio icomp.ufam.edu.br

Caminho inst/hstart.php
Sub diretório inst

Nome do arquivo hstart
Extensão do arquivo php

Argumento id=664&logon=141

2.1. Características de URLs
A revisão na literatura de validação e detecção de URLs, especialmente quando re-
lacionadas as atividades maliciosas, mostra a existência de diversos trabalhos nesta
área [Akiyama et al. 2011, Prakash et al. 2010, bin Lin 2008, Zhang et al. 2008,
Ma et al. 2009, Eshete et al. 2013, Choi et al. 2011]. Em comum, todos eles uti-
lizam características observáveis das próprias URLs, como, por exemplo, o tamanho
e a quantidade de determinados caracteres para avaliar e inferir sobre a reputação
de uma URL.

Como não existem esquemas formais para o agrupamento das características
de uma URL, este trabalho as organizou de acordo com a forma de extração em
offline e online (Figura 1). A Tabela 2 descreve em detalhes os grupos definidos.

Tamanho'da'URL'
Qtde'de'Tokens'
Presença'de'Marca'
Palavras8Chave'
URL'Encurtada'
…'

URL'

Caracterís>cas'
Offline'

Léxicas'

Caracterís>cas'
Online'

Domínio'ou'
host' Rede'

AS'

Whois'

Popularidade'da'URL'
Google'Page'Rank'
…'

Popularidade'
do'link'

No.'de'Servidores'
Registros'DNS'

…'

DNS'

AS'em'Blacklist'
…'

Data'de'A>vação'
…'

Velocidade'da'Conexão'
Bytes'Baixados'
…'

Figura 1. Agrupamento Proposto das Características
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Tabela 2. Grupos de Características Definidos

Grupo Descriçao
Popularidade do
Link

Características de popularidade do link tentam estimar, através da contagem do número de ligações
(links) recebidas de outras páginas Web, a importância (utilização) de uma determinada página. Em
linhas gerais, tais características podem ser consideradas como uma medida da reputação de uma URL.
Desta forma, enquanto sites maliciosos tendem a ter um valor pequeno de popularidade do link, sites
benignos, principalmente os populares, tendem a ter um grande valor.

Relativas ao Domí-
nio ou Host

Características relacionadas ao domínio ou host são aquelas referentes as informações exclusivas do nome
de domínio ou servidor da URL. Basicamente, respondem a perguntas como “onde” está hospedado e
localizado o site, “quem” o gerencia e “como” ele é administrado. Essas características são obtidas através
de dados do DNS (Domain Name Service), do ASN (Autonomous System Number) e do registro (whois).
Sua importância se deve ao fato de que sites maliciosos tendem a serem hospedados em fornecedores de
serviço menos respeitáveis, em máquinas não convencionais ou em registros corrompidos.

Recursos de Rede Esse grupo abrange aquelas características relacionadas a informações mais diversificadas, que não podem
ser categorizadas nos outros grupos. Por exemplo, URLs maliciosas podem redirecionar o usuário até
atingir o local da atividade ilícita. Isso pode ocorrer através de redirecionamentos dentro do código HTML
ou via o encurtamento das URLs. Além dessa características, informações que precisam contabilizar
respostas vindas de serviços Internet também compõem esse grupo.

Léxicas Características léxicas são as propriedades textuais que compõe uma URL, incluindo os símbolos e marca-
dores, mas não incluindo o conteúdo da página. Uma vez que estão relacionadas a padrões no texto, essas
características são extraídas através de tokens (símbolos como “/”, “.”, “,” , “=” , “?”, “-”, “@”, “&” e ou
palavras-chave) da URL e empregadas em algum tipo de contabilização. De forma geral, características
léxicas em URLs maliciosos tendem a “parecer diferente” aos olhos dos usuários que as vêem.

3. Trabalhos Relacionados
Esta seção realiza uma análise de alguns trabalhos relacionados à detecção de URLs
maliciosas. Os trabalhos aqui apresentados representam pesquisas que utilizaram
características extraídas das URLs e técnicas de aprendizagem de máquina no pro-
cesso de implementação/validação. Ao final da seção, uma discussão sobre esses
trabalhos é apresentada.

3.1. Trabalhos
O artigo de Ma et al. [Ma et al. 2009] descreve uma técnica para identificação
de URLs suspeitas em larga escala e online, através de características léxicas e
do domínio. Com base nessas características, os autores avaliaram a acurácia de
quatro (4) classificadores - Naive Bayes, SVM com kernel linear (SVM-lin), SVM
com kernel RBF (SMV-RBF) e regressão logística (RL) - em dados extraídos das
bases DMOZ (http://www.dmoz.org) e Yahoo! (https://dir.search.yahoo.
com), ambas benignas, e PhishTank (http://www.phishtank.com) e Spamscatter
[Anderson et al. 2007] como malignas. No final, o classificador RL teve melhor de-
sempenho que os SVMs. Infelizmente, os resultados disponibilizados não apresentam
resultados separados por função/característica.

Eshete et al. [Eshete et al. 2013] aborda o projeto, a implementação e a ava-
liação experimental de um sistema chamado BINSPEC, que faz análise estatística e
emulação para diferenciar URLs benignas de maliciosas. As características utiliza-
das foram dividas em URL, código fonte e reputação social, perfazendo um total de
39 elementos. De acordo com os autores, seis (6) características são novas: tamanho
do caminho da URL, tamanho da consulta na URL (parte do caminho sem o dire-
tório) e tamanho do arquivo no caminho da URL que são ligadas a URL, enquanto
três (3) características de reputação social avaliam a popularidade da URL quando
compartilhada no Facebook, no Twitter e no Google Plus.

No quesito avaliação, os autores utilizaram 71.919 URLs maliciosas, coletadas
das blacklists do Google (http://code.google.com/apis/), da base PhishTank e
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de uma lista de Malware (http://www.malwareurl.com/). Também foram usa-
das 414.000 URLs benignas dos sites Alexa (http://www.alexa.com/topsites),
Yahoo! e DMOZ. Os autores empregaram sete (7) classificadores: J48, Random
Tree, Random Forest, Naive Bayes, redes Bayesscianas, SVM e Regressão Logística.
Como resultado, as três (3) novas características de URL melhoraram o desempenho
global de 5 dos 7 classificadores (J48, Random Forest, Naive Bayes, redes Bayianas
e regressão logística). Já as características de reputação social melhoraram a exati-
dão de classificação da Random Forest, redes Bayianas e regressão logística. Além
da contribuição individual das novas características, os autores também mediram a
melhoria global na precisão dos classificadores. De forma resumida, foram obtidos
ganhos de precisão em 4 dos 7 classificadores, com melhorias no intervalo de 0,21%
a 3,08%.

Os autores em [Fei ] apresentam um método de classificação automática de
XSS em páginas Web baseado em técnicas de aprendizagem de máquina supervisi-
onadas. Embora não seja um trabalho exclusivamente focado na detecção de URLs
maliciosas, e sim de conteúdo Web malicioso, apresenta uma série de característi-
cas interessantes e extraíveis da URL, bem como faz uso de vários classificadores
de aprendizagem de máquina. Dentre as características mais interessantes para de-
tecção de URLs, o trabalho apresenta: (i) Código Ofuscado; (ii) Quantidade de
Domínios; (ii) Caracteres Especiais Duplicados.

Em relação a avaliação e resultados, foram utilizados os classificadores Naive
Bayes e SVM. Os autores montaram uma base contendo 57.207 páginas benignas da
DMOZ, 158.847 páginas benignas da ClueWeb09 (http://www.lemurproject.org)
e 15.366 páginas infectadas com código XSS da base XSSed, (http://www.xssed.
com) referentes a ataques ocorridos de 23 de junho de 2008 a 02 de agosto de
2011. Como resultado, os autores observaram que o classificador SVM obteve os
melhores valores na classificação de páginas XSS, com precisão de 98,58% para base
DMOZ/XSSed e 99,89% para base ClueWeb/XSSed. Contudo, os autores comen-
tam que o desempenho do classificador Naive Bayes foi bem próximo ao de SVM,
devido ao fato de que as características propostas são aderentes ao conceito de in-
dependência condicional, ou seja, o valor de um atributo para uma classe independe
dos valores dos outros atributos [Fei ].

Choi et al. [Choi et al. 2011] propõem um método que utiliza a aprendiza-
gem de máquina para detectar se uma URL é maliciosa ou não, classificando-as
de acordo com tipos de ataque (spam, phishing e malware). Para tanto, adota um
grande conjunto de características discriminativas relacionadas a padrões textuais,
estruturas do link, composição do conteúdo, informações de DNS e tráfego de rede.
Dentre as características léxicas abordadas no trabalho, a que trata da presença de
spam, phishing e malware no SLD da URL é a mais inovadora.

Na avaliação, o método proposto utiliza SVM para classificar a URL
como benigna ou não, e os algoritmos multi-label RaKEl (Random k-
labelsets) [Tsoumakas and Vlahavas 2007] e ML-KNN (Multi-label k-Nearest Neigh-
bor) [Zhang and Zhou 2007] para identificar os tipos de ataques. No que diz respeito
aos resultados, foram avaliadas 72.000 URLs, onde 40.000 foram consideradas be-
nignas e 32.000 maliciosas, com uma precisão de mais de 98% na detecção de URLs
maliciosas e uma precisão de mais de 93% na identificação de tipos de ataque. Além
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disso, estudou-se a eficácia de cada grupo de características discriminativas em am-
bos, detecção e identificação.

O trabalho de Canali et al. [Canali et al. 2011] consiste em construir um
filtro, chamado Prophiler, que utiliza técnicas de análise estática para examinar ra-
pidamente uma página Web para averiguar se ela possui ou não conteúdo malicioso.
As características avaliadas pelo Prophiler são dividas em duas categorias: conteúdo
da página e URL da página (o que engloba características léxicas e do host). No
trabalho, os autores afirmam que além das características já empregadas em outros
trabalhos, foram elaboradas mais 48, sendo 19 referentes a códigos HTML, 25 a
códigos JavaScript e 4 referentes a URL.

Os algoritmos de aprendizagem de máquina utilizados foram Random Tree,
Random Forest, Naive Bayes, Regressão Logística, J48 e redes Baysianas. To-
dos os classificadores foram testados com bases de treinamento, usando validação
cruzada com 10 (dez) partições . Foi empregada uma base de dados contendo
153.115 páginas, sendo 139.321 benignas e 13.794 maliciosas, submetidas ao We-
pawet (https://wepawet.iseclab.org) num período de 15 dias. Em média, o
Prophiler produziu uma taxa de 10.4% de falsos positivos e 0.54% de falsos negati-
vos, o que na base de validação representa descartar imediatamente 124.906 páginas
benignas e poupar recursos no processo de análise.

3.2. Discussão
A discussão feita nesta seção trata dos quatro (04) classificadores (SVM, Naive
Bayes, Árvore de Decisão - J48 - e KNN) empregados na confecção deste trabalho e
de como eles são empregados em algum dos trabalhos relacionados apresentados.

O SVM e o Naive Bayes são os classificadores mais usados. Suas escolhas se
devem ao fato de ambos conseguirem lidar bem com grandes conjuntos de dados,
possuirem um processo de classificação rápido com baixa probabilidade de erros de
generalização e serem bastante empregados na análise do tráfego Internet. Já a
Árvore de Decisão (J48), tem a premissa de obter regras que explicam claramente
o processo de aprendizagem. Por fim, o KNN tem como vantagens a simplicidade e
facilidade de implementação.

4. Implementação e Protocolo Experimental
Este Seção descreve, em duas subseções, os aspectos essenciais para alcançar o obje-
tivo de investigar a capacidade de validar/classificar URLs como benignas, suspeitas
ou maliciosas. A primeira subseção descreve as características selecionadas para ex-
tração, bem como a obtenção de seus valores. A segunda subseção relata o protocolo
experimental necessário (ambiente de teste, base, ajuste nos classificadores, entre
outros aspectos) para, efetivamente, validar as características.

4.1. Características
Para realização deste trabalho as características selecionadas para serem extraídas
das URLs, por questões de implementação, foram categorizadas em: Léxicas, DNS
e especiais (características que dependem de serviços Internet ou de conexão a In-
ternet, e não ligadas ao DNS), totalizando 56 elementos.

No que tange a implementação, scripts foram desenvolvidos para extração
de cada uma das características, de acordo com sua funcionalidade. Para isso, a
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linguagem de Perl [Raymond 1998] foi utilizada por apresentar simplicidade, porta-
bilidade, versatilidade e capacidade de lidar com strings. É importante esclarecer
que algumas características e suas respectivas implementações necessitam de cone-
xão à Internet, de forma estável, para um correto funcionamento. Um bom exemplo
são as três (3) características elaboradas em diferentes sub-rotinas que utilizam o
módulo “Net::DNS::Resolver” do Perl para obtenção dos endereços IP e servidores
de nomes.

A Tabela 3 apresenta todas as características extraídas e implementadas.

Tabela 3. Características Implementadas

Características Léxicas
Nome Descrição Nome Descrição Nome Descrição
qt_dom_ponto Qtde de (.) no domínio qt_dom_hifen Qtde de (-) no domínio qt_dom_underline Qtde de (_) no domí-

nio
qt_url_ponto Qtde de (.) na URL qt_url_barra Qtde de (/) na URL qt_url_interrog Qtde de (?) na URL
qt_url_igualdade Qtde de (=) na URL qt_url_hifen Qtde de (-) na URL qt_url_underline Qtde de (_) na URL
qt_url_arroba Qtde de (@) na URL qt_url_ecomerc Qtde de (&) na URL qt_url_exclam Qtde de (!) na URL
qt_url_til Qtde de ()̃ na URL comp_dominio Comprimento do do-

mínio
comp_url Comprimento da URL

qt_dir_ponto Qtde de (.) no diretó-
rio

qt_dir_barra Qtde de (/) no diretó-
rio

qt_dir_interrog Qtde de (?) no diretó-
rio

qt_dir_igualdade Qtde de (=) no diretó-
rio

qt_dir_hifen Qtde de (-) no diretório qt_dir_underline Qtde de (_) no diretó-
rio

qt_dir_arroba Qtde de (@) no diretó-
rio

qt_dir_exclam Qtde de (!) no diretó-
rio

qt_dir_til Qtde de ()̃ no diretório

qt_arq_ponto Qtde de (.) no arquivo qt_arq_interrog Qtde de (?) no arquivo qt_arq_igualdade Qtde de (=) no arquivo
qt_arq_hifen Qtde de (-) no arquivo qt_arq_underline Qtde de (_) no arquivo qt_arq_arroba Qtde de (@) no arquivo
qt_arq_exclam Qtde de (!) no arquivo qt_arq_til Qtde de ()̃ no arquivo qt_par_ponto Qtde de (.) no parâme-

tro
qt_par_barra Qtde de (/) no parâme-

tro
qt_par_interrog Qtde de (?) no parâ-

metro
qt_par_igualdade Qtde de (=) no parâ-

metro
qt_par_hifen Qtde de (-) no parâme-

tro
qt_par_underline Qtde de (_) no parâ-

metro
qt_par_arroba Qtde de (@) no parâ-

metro
qt_par_ecomerc Qtde de (&) no parâ-

metro
qt_par_exclam Qtde de (!) no parâme-

tro
qt_par_til Qtde de ()̃ no parâme-

tro
qt_params Qtde de parâmetros na

URL
pres_tld_arg Presença de TLD no

argumento da URL
comp_diretorio Comprimento do dire-

tório da URL
comp_arquivo Comprimento do ar-

quivo na URL
comp_params Comprimento dos pa-

râmetros da URL
— —-

Características de DNS
Nome Descrição Nome Descrição Nome Descriçã0
ip_asssociado No. de IPs resolvidos sn_associado No. de servidores de

nome resolvidos
data_tempo_ativo Tempo (em dias) de

ativação do domínio
Características Especiais

Nome Descrição Nome Descrição Nome Descrição
mal_phi Presença em listas de

Phishing ou Malware
presenca_marca Presença de marca geo_localizacao Localização geográfica

do domínio
rank_google Page Rank do Google rank_alexa Page Rank do Alexa rbl_check Presença do domínio

em RBL (Real-time
Blackhole List

4.2. Configurações do Ambiente de Experimentação
Para investigar a capacidade de validar URLs como benignas ou suspeitas/maliciosas
foi necessária a realização de vários experimentos com os classificadores Naive Bayes,
KNN, SVM e Árvore de Decisão.

Os experimentos realizados foram executados em duas máquinas. A primeira
foi um notebook com sistema operacional Windows 7 64 bits, 4 GB de memória
RAM, disco de 500 GB e um processador Intel Core i5, 2.3 Ghz. A segunda foi uma
estação de trabalho Intel Core 7 de 3.4 Ghz, com 8 GB de memória RAM, disco
de 500 GB e plataforma Linux, distribuição Ubuntu 14.04. Para a execução dos
algoritmos de classificação e análise do conhecimento foi utilizado o ambiente Weka
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(http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/), em sua versão 3.6.10, tanto paraWin-
dows quanto Linux.

Quanto aos dados, foram utilizadas três (3) bases: DMOZ, PhishTank e
Shalla’s Blacklist (http://www.shallalist.de). Esta última é uma coleção de
listas de URL agrupadas em várias categorias destinadas ao uso em filtros de URL. A
base DMOZ corresponde a URLs benignas e as bases PhishTank e Shalla’s Blacklist
correspondem a URLs maliciosas. Para o treinamento e ajuste dos parâmetros dos
classificadores foram utilizadas 20.092 URLs, sendo 10.046 oriundas da base DMOZ e
10.046 da base PhishTank. Já para a etapa de teste, foram utilizadas dois conjuntos
de URLs. O primeiro é composto por 20.000 URLs das bases DMOZ e PhishTank,
divididas de forma igualitária. O segundo é composto por 20.000 URLs das bases
DMOZ e Shalla’s, também divididas de forma igualitária.

No que diz respeito a medidas de desempenho, a métrica empregada para
a avaliação dos resultados foi a validação cruzada com 10 (dez) partições para os
quatro classificadores, mantendo-se a mesma proporção em todos os experimentos
a fim de permitir a comparação dos resultados obtidos. As medidas empregadas
para a análise de desempenho foram: (i) Taxa de detecção = VP/(VP+FN); (ii)
Taxa de precisão = (VP+VN) / (VP+VN+FP+FN); e (iii) Taxa de falso alarme =
FP/ (FP+VN), onde VN (Verdadeiro Negativo) indica instâncias (URLs) normais
classificadas corretamente; FN (Falso Negativo) indica instâncias maliciosas classi-
ficadas como normais; FP (Falso Positivo) indica instâncias normais classificadas
como maliciosas; e VP (Verdadeiro Positivo) indica instâncias maliciosas classifica-
das corretamente.

4.2.1. Ajustes e Escolha do Melhor Classificador

Para obter o melhor resultado sobre o conjunto de dados para cada classificador,
foram realizados treinamentos onde os valores dos principais parâmetros de cada
classificador foram ajustados até a obtenção do valor mais adequado. Após o ajuste
dos parâmetros foi possível realizar a comparação entre os resultados dos classifica-
dores Naive Bayes, KNN, SVM e Árvore de Decisão (J.48) - (Tabela 4), a fim de
determinar o classificador que melhor se ajusta ao conjunto de treinamento.

Tabela 4. Comparação entre os Classificadores
Classificador Naive

Bayes
SVM Árvore de De-

cisão
KNN

Parâmetros Ajustados - C=50, Kernel
Polinomial,
Grau do Polinô-
mio=1.0

Fator de Confi-
ança=0,25

KNN=1

Taxa de Precisão 76,00% 91,40% 95,10% 94,90%
Taxa de Detecção 66,35% 91,43% 95,11% 94,91%
Falso Alarme 33,60% 8,60% 4,90% 5,10%

Como observado, o classificador Naive Bayes apresentou as piores taxas de
precisão e de detecção e a maior taxa de falso alarme. A principal razão para isso são
os tipo de dados processados. O Naive Bayes, em termos gerais, não apresenta bom
desempenho para dados contínuos, lidando melhor com dados discretos. Já os outros
três classificadores obtiveram altas taxas de precisão. Entretanto, essa métrica não
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pode ser avaliada isoladamente, pois seu resultado expressa o percentual de exemplos
classificados corretamente, independentemente da classe a qual pertence; o que pode
esconder o erro de classificação da classe minoritária.

Com base nos dados obtidos, o classificador J.48 (Árvore de Decisão) foi o
mais ajustado, obtendo uma taxa de 95,10% de precisão e 95,11% de taxa de de-
tecção, além de um baixo índice de falso alarme (4,90%,), considerando o conjunto
de dados fornecidos. O sucesso desse classificador, dentre outros fatores, pode estar
relacionado ao fato das características apresentarem grande potencial discriminante
e ao fato das estatísticas obtidas no conjunto de teste se assemelharem às estatísti-
cas do conjunto de treinamento, pois este classificador tem acesso à probabilidade
conjunta dos atributos que a árvore considera mais relevante.

Os resultados apresentados nestas análises iniciais ratificam vários trabalhos
nessa área que utilizam a aprendizagem de máquina em métodos de detecção de
URLs maliciosas. Além disso, corroboram com a relevância das características uti-
lizadas, as quais foram empregadas com classificadores estáveis e de amplo uso na
área de aprendizagem de máquina, o que permite inferir que tais características são
aderentes e adequadas para a detecção de URLs maliciosas no contexto do conjunto
de dados avaliado.

5. Hipóteses e Provas
Como já mencionado, o objetivo deste trabalho é investigar a capacidade de classi-
ficar URLs como benignas e suspeitas/maliciosas através da extração de caracterís-
ticas das URLs e sua análise em diferentes métodos de aprendizagem de máquina.
Assim, a partir desse objetivo foram definidas as seguintes hipóteses que precisam
de investigação:

• H1. Existe alguma influência do formato da URL na extração das
características e, consequentemente, no processo de avaliação?

• H2. Todas as características extraídas são realmente necessárias
no processo de detecção de URLs?

• H3. Grupos de características permitem resultados adequados, e
até melhores, no processo de detecção de URLs se comparados com
características individuais.

• H4. A importância das características depende da base onde as
URLs são coletadas.
Esta seção apresenta as provas (experimentos e resultados) para cada uma

dessas hipóteses realizadas com os dados (características) extraídos das URLs.

5.1. Provas
Formato da URL
Para avaliar a influência do formato da URL na extração das características (hi-
pótese H1), as URLs foram divididas em domínio e caminho, onde esta última foi
subdividida em diretório, arquivo e argumento. Para poder avaliar a hipótese H1,
essas características são comparadas. A Tabela 5 apresenta as médias de algumas
características extraídas nas URLs das duas bases maliciosas PhishTank e Shalla’s
Blacklist.

É fácil notar na tabela que existe uma certa diferença entre as características
das bases. As relacionadas ao tamanho são maiores na base PhishTank devido ao
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Tabela 5. Média de algumas Características em bases maliciosas
Características Shalla’s (Dez. 2014) PhishTank (Nov. 2013)

comp_url 31,0367 54,1183
comp_dominio 14,3585 19,0749
comp_diretorio 6,1998 21,6629
comp_arquivo 5,3814 7,1557
comp_params 3,097 6,2263

qt_tok_dir_barra 1,7573 2,9908
sn_assoc 2,4993 1,8551

rank_alexa 129,06 16430,6377
rank_google 2,0873 0,359

fato da base conter URLs ligadas a phishing, enquanto a base Shalla’s é mais gené-
rica. A única excessão é a característica sn_assoc, o que é, na verdade, um ponto
positivo, pois significa que as URLs extraídas tem, em média, 2.4 servidores de nomes
respondendo pelo domínio, ou seja, é mais confiável que os domínios na base Phish-
Tank. Já características de popularidade como rank_alexa e rank_google apresen-
tam grandes distorções. Enquanto na base Shalla’s o valor médio do rank_alexa é
de 129, na base PhishTank esse valor é de 16430,638, o que representa uma diferença
de aproximadamente de 175%. Vale lembrar que para essa característica, quanto
menor o valor, mais conhecida é a URL. No caso de rank_google, quanto maior o
valor, mais conhecida é a URL.

Desta forma, este trabalho adota a posição que o formato da URL possui
certa influência na extração de características e, consequentemente, no processo de
avaliação.

Análise das Características: Individual ou em grupos?
De forma a provar as hipóteses H3 e H4, uma série de experimentos envolvendo os
quatro (4) classificadores foi realizada para avaliar a contribuição e o impacto do
conjunto de características sobre o resultado final da classificação. Para tanto, foram
gerados três (3) grupos formados por: (i) Características de DNS; (ii) Características
Especiais; e (iii) Características Léxicas. Em termos práticos, esses grupos foram
separados da seguinte forma para a validação da hipótese (Tabela 6):

Tabela 6. Grupos de Características

Conjunto Descrição Conjunto Descrição
A Composto pelas 3 características baseadas em in-

formações obtidas do DNS
B Composto pelas 6 características denominadas es-

peciais
C Composto pelas 15 características léxicas mais co-

muns 1
D Composto por 32 características léxicas variáveis

(não aparecem em todas as bases de dados)
E Composto por todas as características léxicas A+B+C Composto pelos grupos A, B e C, totalizando 24

características
A+B+D Composto pelos grupos A, B e D, totalizando 41

características
Todos Todas as 56 características

É importante enfatizar que foram utilizadas 20.000 URLs, sendo 10.000 da
base DMOZ e as outras 10.000 da base PhishTank. Contudo, embora as bases sejam
as mesmas da etapa de ajuste de parâmetros, essas URLs foram recolhidas no dia
24 de Novembro de 2014, enquanto as do ajuste foram obtidas em 2013.

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos individualmente por cada con-
junto de características e pela combinação desses conjuntos, através de três tipos de
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avaliação: Taxa de Precisão (TP), Taxa de Detecção (TD) e Falso Alarme (FA).

Tabela 7. Comparação entre Classificadores dos Grupos de Características
Classificadores J.48 KNN
Conjuntos TP TD FA TP TD FA

A 85,50% 85,22% 14,80% 86,40% 85,98% 14,00%
B 90,00% 89,95% 10,10% 90,20% 90,11% 9,90%
C 86,60% 86,52% 13,50% 86,60% 86,55% 13,40%
D 80,20% 79,20% 20,80% 80,40% 79,49% 20,50%
E 87,70% 87,65% 12,50% 87,30% 87,20% 12,80%

A+B+C 94,70% 94,67% 5,30% 95,00% 94,97% 5,00%
A+B+D 94,30% 94,32% 5,70% 94,80% 94,77% 5,20%
Todos 95,00% 94,99% 5,00% 94,90% 94,89% 5,10%

Classificadores SVM Naive Bayes
Conjuntos TP TD FA TP TD FA

A 74,10% 74,10% 25,90% 74,30% 74,23% 25,80%
B 83,20% 82,64% 17,40% 79,50% 71,70% 28,30%
C 77,00% 75,90% 24,10% 73,30% 66,25% 33,70%
D 69,50% 69,22% 30,80% 70,20% 60,94% 39,10%
E 78,40% 77,31% 22,70% 72,80% 64,30% 35,60%

A+B+C 90,00% 89,95% 10,00% 80,00% 73,27% 26,70%
A+B+D 89,80% 89,83% 10,20% 75,30% 64,32% 35,70%
Todos 90,30% 90,30% 9,70% 75,30% 65,86% 34,10%

Comparando-se os resultados apresentados com os da Tabela 4, usada na
comparação entre os classificadores para o ajuste dos parâmetros, percebe-se ainda
que o melhor classificador geral (ou seja, para o grupo com todas as características)
é o J.48. Contudo, na avaliação individual dos grupos por características, o clas-
sificador KNN foi o que apresentou os melhores resultados. Nas métricas de Taxa
de Precisão (TP) e Taxa de Detecção (DT), ele obteve 86,40% e 85,98%, respecti-
vamente, para o conjunto A; 90,20% e 90,11% para o conjunto B; 86,60% e 86,55%
para o conjunto C e 80,40% e 79,49% para o conjunto D. Além disso, também obtive
os melhores valores de TP e TD (95,00% e 94,97%; e 94,80% e 94,77%, respecti-
vamente) para os conjuntos agrupados A+B+C e A+B+D. Já o classificador J.48
obteve os melhores resultados para o conjunto individual E (87,70% e 87,65%) e
para o conjunto formado por todas as características (95,00% e 94,99%).

Um aspecto do classificador KNN que pode explicar essa melhor aderência
aos dados testados diz respeito a normalização dos atributos. A normalização é
usada para evitar que as medidas de distância utilizadas no cálculo do vizinho mais
próximo sejam dominadas por um único atributo. E é justamente isso que acontece
nesta base de dados, onde todos os atributos são inteiros positivos. Além disso, as
características dos conjuntos A e B, intrinsicamente dependentes de serviços Inter-
net (DNS, whois, popularidade), muitas vezes não retornam valores e, assim, são
preenchidos com valores zero (0). Só para esclarecer melhor essa influência, as três
características do conjunto A, ip_associado, sn_associado e data_tempo_ativo,
obtiveram, respectivamente, 612, 4.584 e 7.328 valores sem resposta, substituídos
por zero, ou seja, dos 60.000 valores esperados (20.000 de cada característica), 12.524
tiveram o zero atribuído. Para o conjunto B, as seis (6) características tiveram pra-
ticamente 1/3 de seus valores totais zerados (39.894 valores de um total de 120.000
esperados foram zerados).

De volta ao foco desta seção que é avaliar as hipóteses H3 e H4, fica claro
que comparando as métricas de TP e TD do grupo A+B+C (95,00% e 94,97%) com
as métricas de TP e TD do conjunto Total (95,00% e 94,99%), o uso de todas as
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características não é relevante na obtenção dos melhores resultados. Mesmo que se
argumente que os resultados do conjunto A+B+C são do classificador KNN e os
do conjunto Total são do J.48, e por isso não devem ser comparados, ao se analisar
os mesmos conjuntos (A+B+C e Total) somente entre os mesmos classificadores
percebe-se que: no KNN, o conjunto A+B+C é melhor que o Total, e que no J.48,
a diferença entre o Total e o A+B+C é de apenas 0,30%.

Assim, pode-se afirmar que a hipótese H3 é falsa e que a hipótese H4 é ver-
dadeira. Em outras palavras, não é necessário utilizar todas as características no
processo de detecção de URLs maliciosas e os grupos de características permitem re-
sultados adequados, e até melhores, no processo de detecção de URLs se comparados
com características individuais.
Diferenças nas bases de dados
Com a função de validar a hipótese H2, dois novos experimentos foram realizados.
O primeiro deles avalia a relevância da característica para a análise, e o segundo,
avalia o resultado dos quatro (4) classificadores em uma base diferente composta
por URLs ligadas a blacklist.

Para avaliar a relevância de cada característica individualmente e, assim me-
dir sua qualidade no processo de análise de uma URL, foi empregada a técnica de
seleção de atributos, chamada Information Gain, disponível na ferramenta Weka
como InfoGain. De modo geral, o Information Gain é um algoritmo de “ranking”
fundamentado no conceito de entropia. No Weka, o InfoGain é independente de clas-
sificador. Valores altos no InfoGain significam que a característica é mais adequada
no processo de predição. A Tabela 8 apresenta os resultados do InfoGain aplicado às
24 primeiras características mais relevantes nas bases DMOZ/PhishTank e DMOZ/-
Blacklist.

Tabela 8. Comparação do InfoGain nas Bases DMOZ/PhishTank e DMOZ/Blacklist
DMOZ/PhishTank DMOZ/Blacklist

Característica InfoGain Característica InfoGain
rank_google 0.390339 qt_tok_url_barra 0.70944
data_tempo_ativo 0.348147 data_tempo_ativo 0.452587
geo_localizacao 0.228261 qt_tok_dir_barra 0.276703
qt_tok_dom_ponto 0.158864 geo_localizacao 0.2612
qt_tok_url_barra 0.14602 qt_tok_dom_ponto 0.237529
qt_tok_dir_barra 0.118791 comp_arquivo 0.233644
comp_diretorio 0.115648 rank_alexa 0.180241
comp_url 0.105754 comp_dominio 0.176853
qt_tok_url_ponto 0.096124 ip_assoc 0.162585
rbl_check 0.082557 qt_tok_url_ponto 0.133253
comp_arquivo 0.074864 rank_google 0.120826
comp_dominio 0.073538 presenca_marca 0.102384
sn_assoc 0.068434 sn_assoc 0.067489
presenca_marca 0.056488 rbl_check 0.067109
rank_alexa 0.051651 comp_diretorio 0.06236
ip_assoc 0.038537 comp_url 0.052208
qt_tok_dir_ponto 0.035866 comp_params 0.037848
comp_params 0.029835 qt_tok_arq_ponto 0.032119
qt_tok_url_hifen 0.029591 qt_tok_dir_hifen 0.03101
qt_tok_dir_hifen 0.028234 qt_tok_url_igualdade 0.02972
qt_tok_url_ecomerc 0.024787 qt_tok_par_igualdade 0.029292
qt_tok_dom_hifen 0.02455 qt_tok_arq_til 0.022689
qt_tok_par_ecomerc 0.022983 qt_tok_url_hifen 0.018402
qt_params 0.022983 qt_tok_url_interrog 0.014041

Comparando-se os resultados do InfoGain para ambas as bases, nas 24
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primeiras características, percebe-se claramente que existem grandes diferen-
ças. A primeira delas diz respeito a quais são essas características. Na
base DMOZ/PhishTank existem cinco (5) características (qt_tok_dir_ponto,
qt_tok_url_ecomerc, qt_tok_dom_hifen, qt_tok_par_ecomerc e qt_params)
que não estão presentes no InfoGain da outra base. Neste mesmo ponto
de vista, na base DMOZ/Blacklist também existem cinco (5) caracte-
rísticas (qt_tok_arq_ponto, qt_tok_url_igualdade, qt_tok_par_igualdade ,
qt_tok_arq_til e qt_tok_url_interrog) que não aparecem no InfoGain da pri-
meira base. Em comum, ambas as bases tem 19 características.

O segundo aspecto que as diferencia são os valores (importância) das carac-
terísticas. Enquanto na base DMOZ/PhishTank, a característica mais relevante é
rank_google com um valor de 0.390339 (39% de relevância), na base DMOZ/Blac-
klist, qt_tok_url_barra é a característica mais relevante com 0.70944 (70%). Já
o segundo elemento em ambas as bases é data_tempo_ativo, mas sua relevância
é maior na base DMOZ/Blacklist (0.452587) do que na base DMOZ/PhishTank
(0.348147). Esse comportamento (maior relevância das características) é visto nos
outros elementos da base DMOZ/Blacklist.

Desta forma, esta dissertação segue a posição que a importância das carac-
terísticas depende da base onde as URLs são coletadas.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este trabalho apresentou uma investigação sobre a capacidade de validação e classi-
ficação de URLs como benignas e suspeitas/maliciosas através de determinadas ca-
racterísticas extraídas das próprias URLs, empregando técnicas de aprendizagem de
máquina. Primeiramente, um estudo sobre as características extraíves de URLs foi
realizado e uma taxonomia foi proposta. Em função dessa taxonomia, as principais
características foram agrupadas e apresentadas. Em seguida, trabalhos relacionados
foram apresentados visando mostrar os classificadores mais comuns empregados na
classificação de URLs, bem como as características mais utilizadas. A extração das
características ocorreu em grupos e foi descrita em termos de sua implementação.

Também foi apresentado o protocolo experimental envolvendo ajustes nos
quatro (4) classificadores utilizados, bases de dados e outros dados. Para alcançar o
objetivo proposto, vários experimentos foram realizados envolvendo URLs maliciosas
e legítimas. Neste processo, foi imprescindível a elaboração de quatro (4) hipóteses
para investigar a importância das características, de forma individual ou em grupo,
e a relevância das características e da local (base) de onde as URLs são coletadas.
Todas as hipóteses foram submetidas aos classificadores ou filtros e os resultados
provam que:

1. O formato da URL possui certa influência na extração de características e,
consequentemente, no processo de avaliação;

2. Não é necessário utilizar todas as características no processo de detecção de
URLs maliciosas;

3. Os grupos de características permitem resultados adequados, e até melhores,
no processo de detecção de URLs se comparados com características indivi-
duais;

4. A importância das características depende da base onde URLs são coletadas.
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No que tange a trabalhos futuros, a descoberta e teste de novas caracterís-
ticas relevantes, bem como o uso de outros classificadores para obtenção de novos
resultados são trabalhos a serem realizados.
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Abstract. This paper presents the analysis of information related to computer
security in chat rooms of Internet Relay Chat (IRC) networks. We monitored
and analyzed channels about computer security and hackers activities. So, we
proposed an approach for extracting warnings of security and malicious activi-
ties by extending simple search mechanisms using natural language processing
and information retrieval. As a result, we identified messages related to network
and computer security and proposed and developed mechanisms for extracting
relevant notifications as threat alerts and security breaches. Our mechanisms
can be used as sources of security alerts in existing early warning systems, im-
proving their efficacy.

Resumo. Este artigo apresenta a análise e extração de informações de
conteúdos discutidos em salas de Internet Relay Chat (IRC) relacionados à
segurança de computadores. Foram monitorados e analisados canais que abor-
dam segurança de sistemas computacionais e atividades suspeitas. A partir da
análise, é proposta uma abordagem para extração de alertas de segurança, que
estende mecanismos de monitoramento usando palavras-chave com métodos
compostos por heurı́sticas, processamento de linguagem natural e recuperação
de informação. Como resultados, obteve-se a identificação de mensagens rela-
cionadas à segurança de redes de computadores e mecanismos para a extração
de notificações relevantes, como alertas de ameaças e falhas de segurança.

1. Introdução

A rede Internet Relay Chat (IRC) [Oikarinen and Reed 1993] foi uma rede social usada
intensivamente por inúmeros usuários para a troca de mensagens instantâneas até meados
de 2000. Devido ao surgimento de outras redes, o número de usuários diminuiu consi-
deravelmente. No entanto, por possuir uma estrutura de rede descentralizada, a rede IRC
acaba por ser usada para a realização de atividades ilegais, já que a arquitetura da rede
dificulta o monitoramento do conteúdo por especialistas em segurança. Há diversos casos
em que a rede é usada para controle de botnets e troca de conteúdos maliciosos (códigos
de exploração, vulnerabilidades e organização de ataques) [Michels 2012]. Logo, mo-
nitorar e identificar essas ameaças é importante para a geração de alertas antecipados e
para a mitigação de ações maliciosas antecipadamente, já que mesmo antes de um ataque
começar, ele pode ser discutido inicialmente no IRC.
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Entretanto, o monitoramento de fontes de informações não estruturadas, como é
o caso da rede IRC, enfrenta problemas por conta da sintaxe e semântica das mensagens,
bloqueio de monitoramento, confiabilidade da informação compartilhada, ocultação de
grandes operações maliciosas por meio de canais privados e/ou protegidos, entre outros.
Por isso, para conseguir extrair informações relevantes para identificação de ameaças que
ocorrem ou que ocorreram recentemente, é necessário analisar e caracterizar o conteúdo
discutido nessa mı́dia e, dessa forma, elaborar mecanismos que possibilitem destacar e
priorizar informações relevantes.

Este trabalho analisa as mensagens postadas em canais abertos da rede IRC que
estão associados à proteção e a ataques de sistemas e redes de computadores, identifica
padrões para a especificação de heurı́sticas que viabilizam a extração de conteúdo rele-
vante para a geração de alertas antecipados, e também identifica padrões que possibilitem
caracterizar os tipos de atividades e usuários que podem estar associados a atividades sus-
peitas. Como principal contribuição, é proposto um arcabouço para monitorar, coletar,
analisar e priorizar as informações relevantes como notificações de segurança.

2. Trabalhos Relacionados

Muitos trabalhos relacionados a redes IRC têm investigado a organização e detecção
de botnets, redes de programas controladas remotamente e usadas geralmente para fins
maliciosos [Mazzariello 2008, Lu and Ghorbani 2008, Wang et al. 2009, Ma et al. 2010,
Houmansadr and Borisov 2013, Carpine et al. 2013]. Além disso, há também o monito-
ramento e investigação de outros tipos de atividades, como por exemplo, estruturação de
ataques a organizações e atividades criminosas [Décary-Hétu et al. 2014]. Nosso traba-
lho segue uma linha próxima, mas se destacando pela análise de uma base de mensagens
resultante de monitoramento de diferentes canais e pela proposta de um arcabouço para
a identificação de notificações e conteúdos associados à segurança de sistemas e redes de
computadores.

[Brown 2007] propõe a arquitetura de uma ferramenta automatizada para
investigações de roubo de identidade na rede IRC. O trabalho estrutura a arquitetura em
cinco módulos (coleta, armazenamento, análise, alerta e localizador) e discute princı́pios
para a implementação de cada módulo. No módulo de análise é proposto o uso de algo-
ritmos de mineração de dados e análise de palavras-chave, frases-chave e expressões re-
gulares. Como apenas modela a ferramenta, apesar de destacar as dificuldades e detalhes
de cada fase, o autor não apresenta prova de conceito da arquitetura. Em nosso trabalho,
propomos e realizamos uma avaliação de um arcabouço por meio de um protótipo e uma
base de mensagens de diferentes canais.

[Michels 2012] implementa e analisa uma ferramenta automatizada para auxiliar
investigadores na análise de mensagens em tempo real no IRC. A coleta de informações
é realizada durante 1 minuto em cada canal considerado suspeito. A análise consiste em
identificar as palavras-chave, encontrar tópicos de interesse e realizar a análise de cate-
gorias. O investigador é alertado pela ferramenta se for encontrado conteúdo suspeito.
Segundo o autor, a parte mais complexa foi identificar canais abertos que estejam abor-
dando atividades suspeitas. Diferente de Michels, monitoramos canais abertos e com
potenciais mensagens de segurança. Além disso, utilizamos identificação de entidades e
um esquema próprio de etiquetamento de mensagens que foi elaborado a partir da análise

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

115 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



de canais com tópicos associados à cibersegurança.

Os autores de [Gainaru et al. 2010] usam processamento de linguagem natural,
clusterização e análise de conhecimento para analisar sessões de conversação. O trabalho
aborda a detecção de tópicos, identificação de cadeias léxicas e resolução de correferência.
Concluem que os resultados podem ser melhorados por uso de heurı́sticas, em especial, a
detecção de tópicos. Em contraste a Gainaru et al., analisamos vários canais e exploramos
o uso de heurı́sticas elaboradas a partir de nossa análise.

Os autores de [Iqbal et al. 2012] realizam a extração de associações e identificação
de tópicos a partir da análise dos registros de sessões de chat obtidas a partir de máquinas
apreendidas para investigação criminal. Para tal, realizam a divisão dos registros em
perı́odos temporais para identificação de associações entre os participantes e, em seguida,
a identificação de tópicos nesses perı́odos. Os autores destacam a dificuldade na análise
das sessões devido ao tamanho e informalidade das mensagens, além dos erros de grafia.
Em nosso trabalho realizamos a extração considerando uma base resultante de monitora-
mento e, por termos caracterizado as mensagens dos canais de segurança, usamos gı́rias,
acrônimos e ofensas para auxiliar no processo de filtro e classificação de relevância.

Os autores de [Décary-Hétu and Dupont 2012] identificam potenciais suspeitos de
atividades hackers pela análise de sessões IRC obtidas a partir de computadores apreen-
didos. Apesar de analisarem comunicações privadas, a análise de redes sociais possibilita
eleger os grupos que merecem mais atenção no monitoramento. Em nosso trabalho, iden-
tificamos usuários suspeitos ou com intenções de executar ataques, mas consideramos o
monitoramento de canais.

Em [Benjamin and Chen 2014], os autores direcionam seus esforços em uma
abordagem proativa e na proposta de novas metodologias para compreender a ação dos
hackers e ameaças emergentes. Reforçam a ideia de que hackers visitam diversas comu-
nidades para melhorar suas habilidades simplesmente consumindo os recursos comparti-
lhados nessas comunidades. Os canais IRC e fóruns são os principais locais usados por
comunidades hackers para divulgar suas ações e recursos. Eles analisaram os usuários do
canal anonops durante seis meses e constataram que as atividades ilegais são discutidas
em canais privados enquanto a maior parte das mensagens são relacionadas a tecnologia
em geral. Em contrapartida, por analisarmos diferentes canais, nossos resultados mostra-
ram que há informações relevantes para identificação de ameaças emergentes, como por
exemplo, alvos de ataques.

Nossa proposta inova ao investigar caracterı́sticas para a identificação de
informações que podem ser usadas como alertas, preferencialmente antecipados, nas
mensagens postadas em canais de IRC. Difere-se das demais propostas similares pelo
monitoramento constante de diferentes canais e pela proposta de um arcabouço de
extração de informações associadas à cibersegurança, que foi desenvolvida conside-
rando a combinação de técnicas de processamento de linguagem natural e recuperação
da informação adaptadas segundo os resultados da análise dos canais.

3. Metodologia

A metodologia consiste em monitorar canais de IRC sobre segurança e sobre atividades
suspeitas e, em seguida, analisar os dados para identificar mensagens que possam ser
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usadas como alertas para administradores. Após a análise, são propostas heurı́sticas para
extrair as potenciais mensagens de interesse. Ao final, as heurı́sticas são avaliadas em um
conjunto de dados mais amplo.

Para investigar as mensagens coletadas no IRC, foram estabelecidas as seguintes
questões de pesquisa:

Q1 Há compartilhamento de informações que podem ser usadas como alertas por ad-
ministradores de redes?

Q2 É possı́vel identificar alvos de ataques nos canais de atividades suspeitas?
Q3 Como automatizar o processo de identificação de alertas nas redes IRC?

A Figura 1 apresenta o processo para a investigação das questões de pesquisa. Em
seguida, cada um dos passos desse processo são explicados.

Figura 1. Método de pesquisa

Coleta de dados (1)

A fase de coleta de dados é responsável por capturar as mensagens postadas nos canais
monitorados e armazenar em um formato padrão (CSV) na base de dados. Os canais mo-
nitorados foram selecionados a partir da popularidade do servidor IRC e pela quantidade
de usuários. A seleção ocorreu por pesquisa Web e observações preliminares em servi-
dores de IRC. Os canais com quantidade pequena de usuários foram descartados devido
à facilidade na identificação do software de coleta, o que provavelmente levaria a um ba-
nimento e à falha no monitoramento. Os canais monitorados foram de dois servidores de
IRC: freenode (irc.freenode.org) e anonops (irc.anonops.com). No freenode, foram moni-
torados os canais com tópicos relacionados à segurança: #security, #networking, #owasp
e #oss-security. No anonops, foram monitorados os canais relacionados a atividades sus-
peitas: #anonops, #hackers, #ddos, #opnewblood, #defacement e #opferguson.

O monitoramento foi realizado a partir de duas redes distintas para dificultar a
identificação do software de coleta. Os resultados de cada canal foram armazenados em
arquivo CSV contendo as informações: horário, operação, identificação do usuário e men-
sagem. As operações monitoradas foram JOIN (usuário entra no canal), LEAVE (usuário
deixa o canal) e MESSAGE (mensagem postada publicamente no canal). As mensagens
privadas não são possı́veis de monitorar, exceto as enviadas diretamente ao software de
coleta.

A coleta foi realizada em diferentes perı́odos. No perı́odo de novembro/2014 a
dezembro/2014, foram coletados os dados para a análise durante duas semanas. Nessas
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duas semanas foram selecionados de 8 a 12 dias com dados completos para a análise.
No perı́odo de março/2015 a maio/2015, foram coletados os dados para a avaliação dos
mecanismos para extração de mensagens relevantes como alertas para administradores de
rede. Nesses meses foram selecionados 60 dias de coleta que se apresentava completa.
Durante o perı́odo mais longo, o monitoramento foi suspenso temporariamente (10 dias)
devido à identificação do software de coleta e, por consequência, ao bloqueio de acesso
ao servidor.

Análise de dados (2)
A análise de dados ocorreu essencialmente sobre os usuários e mensagens coletadas em
10 dias. O objetivo da análise foi caracterizar os resultados para possibilitar a criação de
técnicas para extrair conteúdos associados à cibersegurança.

As etapas de análise foram:
• normalização: normalizar e filtrar os dados para isolar usuários e mensagens.
• estatı́sticas: gerar os dados estatı́sticos e gráficos sobre participação dos usuários

e números de mensagens.
• identificação de mensagens relevantes: realizar a busca por potenciais mensagens

que caracterizam informações de interesse à segurança de computadores.
Códigos foram escritos para normalizar os dados e gerar as estatı́sticas. A

identificação de mensagens relevantes consistiu na leitura e etiquetamento manual das
mensagens coletadas. Algumas técnicas foram usadas para excluir mensagens irrele-
vantes, como por exemplo, desconsiderar mensagens curtas, palavras irrelevantes (stop
words) e eliminação de mensagens postadas por robôs.

Durante a análise de dados, também foram elaboradas heurı́sticas para caracterizar
as potenciais mensagens relevantes. As heurı́sticas, estatı́sticas e algumas mensagens
relevantes são apresentadas na Seção 4. Os resultados dessa fase auxiliam na investigação
das questões de pesquisa Q1 e Q2.

Avaliação dos mecanismos (3)
Os mecanismos foram avaliados considerando o resultado produzido pelas
implementações das heurı́sticas, técnicas de recuperação de informação e processa-
mento de linguagem natural. Também é avaliada a proposta de um arcabouço para a
extração de mensagens associadas à cibersegurança. Os resultados produzidos pelo
arcabouço auxiliam diretamente na investigação da questão de pesquisa Q3.

4. Resultados e Discussão
Esta seção apresenta os resultados da coleta, processamento e avaliação dos dados co-
letados nos canais IRC selecionados para nosso estudo. Primeiramente, apresenta-se a
caracterização da coleta, ou seja, a descrição e investigação dos dados coletados. Em se-
guida, é proposto um arcabouço para extração de mensagens associadas à cibersegurança
em redes IRC. E, por fim, são avaliadas as questões de pesquisas.

4.1. Caracterização da Coleta
A caracterização da coleta consistiu em realizar diferentes análises visando extrair e pri-
orizar informações de interesse como alertas em redes IRC. As mensagens foram investi-
gadas por análise estatı́stica, frequência de palavras, relações entre termos, conteúdo das
URLs, identificação de entidades e correlação de padrões com outras fontes.
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4.1.1. Análise estatı́stica

A Tabela 1 apresenta a estatı́stica descritiva dos dados coletados para a análise, isto é,
os resultados da média de 10 dias de coleta. Os canais oss-security e owasp não foram
considerados por contabilizarem apenas 17 mensagens no perı́odo e os canais defacement
e hackers foram monitorados somente para a fase de Avaliação.

Tabela 1. Caracterização da coleta de dados no IRC (fase Análise)

Canais Perı́odo
(dias)

Total de
mensagens

Média diária de
mensagens

Desvio padrão
(mensagens)

Média diária de
usuários ativos

Desvio padrão
(usuários)

anonops 12 39921 3326,75 740,44 162,25 17,09
ddos 12 5890 490,83 230,67 50,33 12,09
opferguson 8 28225 3525,13 2295,01 143,13 82,24
opnewblood 12 14578 1224,83 409,54 100,42 14,18
security 8 11352 1419,00 528,86 95,25 13,73
networking 8 22452 2806,50 495,82 112,00 10,90

Na Tabela 1, observa-se que o maior desvio padrão proporcional ao número médio
de mensagens e usuários está associado ao canal opferguson. Isso acontece pelo fato do
canal estar associado a um conjunto de ações hackers em protesto ao assassinato de um
jovem negro desarmado por policial em Ferguson (EUA)1. Logo, um assunto não apenas
de interesse de um grupo menor, mas relacionado à sociedade. Em canais do servidor
anonops, é comum o uso do prefixo “op” para indicar uma orquestração de ataque visando
um alvo ou em favor de causas polı́ticas, sociais e/ou econômicas. Logo, é comum no IRC
encontrar canais que começam com esse prefixo, como é o caso do opnewblood voltado
à orientação de iniciantes, embora este último seja um caso a parte já que é um canal que
permanece ativo no servidor.

Na maioria dos canais monitorados, foi observado um número elevado de men-
sagens diárias que, em sua grande maioria, são sobre tecnologia ou assuntos do coti-
diano dos participantes. No entanto, é interessante notar que mesmo nestes canais, é
possı́vel acessar tutoriais e ferramentas para execução de ataques através de um simples
comando. Neste caso, destacam-se os canais ddos e opnewblood que possuem usuários
automatizados para indicar ferramentas e tutoriais didáticos para ataques. Já nos canais
de segurança/rede, os usuários acabam comentando sobre assuntos relacionados a vulne-
rabilidades e formas de exploração.

A Tabela 1 não apresenta o número total de usuários diários devido à alta flutuação
de entrada e saı́da de usuários nas salas. Em geral, a maior parte dos usuários não inte-
rage publicamente, especialmente nos canais de segurança. No canal security, o número
de usuários ultrapassa 1000, mas a interação ocorre em média entre um décimo dos parti-
cipantes.

A Tabela 2 apresenta a estatı́stica descritiva dos dados coletados para a fase
Avaliação, isto é, os resultados da média de 60 dias de coleta. Os canais hackers e deface-
ment começaram a ser monitorados 10 dias após os outros, logo apresentam um número
reduzido de dias de coleta. O monitoramento do canal opferguson foi descontinuado de-
vido ao número pequeno de usuários e mensagens.

1http://rt.com/usa/179532-anonymous-op-ferguson-missouri/
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Tabela 2. Caracterização da coleta de dados no IRC (fase Avaliação)

Canais Perı́odo
(dias)

Total de
mensagens

Média diária de
mensagens

Desvio padrão
(mensagens)

Média diária de
usuários ativos

Desvio padrão
(usuários)

anonops 58 253522 4405,5 1202,22 162,05 22,47
ddos 58 22695 391,29 231,7 32,74 10,51
defacement 49 5350 109,18 58,51 8,35 3,51
hackers 50 19911 398,22 314,2 30,64 10,58
opnewblood 58 48369 833,95 322,44 73,57 15,81
security 68 118360 1740,58 592,74 90,04 15,17
networking 58 131310 2263,97 579,23 108,40 14,75

Na Tabela 2, o desvio padrão dos canais ddos, defacement e hackers é proporci-
onalmente maior devido à existência de usuários automatizados para fornecer ajuda por
meio de tutoriais e indicação de ferramentas de ataques. O número de usuários ativos in-
dica o interesse nos canais suspeitos de atividades maliciosas, mas também nos canais de
segurança. Por meio de um histograma de frequências relativas, na prática, verificou-se
que nesses canais, 20% dos usuários são responsáveis por mais de 70% das mensagens.

Comparando os dados das tabelas 1 e 2, foi observado que as relações médias entre
mensagens e usuários dos canais comuns mantiveram-se uniformes, mesmo considerando
um perı́odo de coleta maior.

4.1.2. Análise de frequência de palavras

A análise de frequência de palavras teve por objetivo caracterizar o vocabulário usado
nos canais. Foram identificados termos para a remoção de mensagens irrelevantes e
priorização das mensagens relevantes como alertas.

Cloud tags foram geradas para confirmar a suspeita do uso de termos mais in-
formais nos canais suspeitos e de uma linguagem mais formal nos canais de segurança.
Nos canais de segurança receberam destaque termos tecnológicos e assuntos relaciona-
dos à segurança de redes e computadores. Nos canais de atividades suspeitas receberam
destaque ofensas, gı́rias e acrônimos. Os resultados também auxiliaram na definição de
categorias de interesse para os termos. Foram definidas as seguintes categorias:

• acrônimos/gı́rias: acrônimos e gı́rias usados na Internet.
• segurança: termos associados à segurança de sistemas.
• atividades maliciosas/ameaças: termos associados às atividades suspeitas e

ameaças à segurança de sistemas.
• termos frequentes (hackers): termos frequentes não comuns relacionados aos

tópicos nos canais suspeitos.
• termos frequentes (security): termos frequentes não comuns relacionados aos

tópicos nos canais de segurança.
• ofensas: termos com caráter ofensivo.

A categorização foi realizada manualmente e considerou os primeiros 3000 ter-
mos mais frequentes em cada canal. A Tabela 3 apresenta uma visão geral dos termos
em cada categoria: O acrônimo “pm” significa “private message” e ocorreu algumas ve-
zes em intenções de atividades suspeitas. Os termos “patch” e “cve” ocorreram em dis-
cussões de vulnerabilidades recentes. Os termos “ddos”, “down” e “target” ocorreram em
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Tabela 3. Classificação dos termos em categorias
Categoria Total Amostra de termos

acrônimos/gı́rias 48 lol, xd, lmao, ur, pm, wtf, idk, . . .
segurança 32 security, patch, cve, firewall, ssl, pentesting,. . .
atividades maliciosas / ameaças 124 ddos, dos, down, bonet, attack, target, injection, . . .
termos frequentes (hackers) 401 off, police, top, site, windows, linux, server, government, . . .
termos frequentes (segurança) 436 new, over, windows, server, linux, ip, problem, nsa, . . .
ofensas 35 shit, idiot, bitch . . .

situações de orquestração de ataques e notificação de sucesso de ataque. O termo “ddos”
também ocorreu em mensagens irrelevantes, como em solicitações de informações sobre
ferramentas. Os termos “police” e “government” estão associados a causas que o grupo
Anonymous estava atuando na época da coleta. O termo “new” esteve associado a men-
sagens de novos códigos de exploração ou novas vulnerabilidades. Os termos de ofensas,
em geral, estavam associados a mensagens irrelevantes como alertas.

4.1.3. Mineração de associação de palavras

A mineração de associação de palavras possibilita identificar relações para-
digmáticas, sintagmáticas e collocations entre palavras dentro de um contexto
[Manning and Schütze 1999]. São interessantes para prover variações em consultas em
recuperação de texto e para auxiliar na identificação de tópicos e entidades. As relações
paradigmáticas identificam palavras que podem ser substituı́das por outras de uma mesma
classe e mantêm o significado da sentença. As relações sintagmáticas relacionam pala-
vras semanticamente. Collocation é uma expressão composta por dois ou mais termos
comumente usados para expressar algo.

A identificação de associações de palavras ocorreu usando os métodos de extração
de bigramas e trigramas. Foram selecionados os 200 melhores escores para três
métricas de pontuação: Frequência, Pointwise Mutual Information (PMI) e Razão de
Verossimilhança (Likelihood Ratio). Cada uma das associações foi analisada manual-
mente por meio de consulta às mensagens que as continham e próximas, no caso, as N
anteriores e N posteriores (na pesquisa foi usado N=2). A Tabela 4 apresenta algumas das
associações de interesse para o monitoramento.

Tabela 4. Amostra de associações relevantes para monitoramento
Expressão Exemplo de mensagem

1 take down lets take down www.gadgetwide.com
2 taking down I need help taking down this site but I think there is not enough people here
3 get involved anyone want to get involved?
4 tango down tango down target www.infotec.be
5 new target send a new target
6 .check <URL> .check www.slmpd.org / .check www.micheldestot.fr
7 .dns <URL> .dns thegrapevine.cc
8 0day . . .<SOFTWARE> . . . play around with this new super-0day for Windows?”

As linhas de 1 a 5 da Tabela 4 apresentam collocations que, ao serem pesquisadas,
devolveram informações relevantes como alertas nas próprias mensagens ou próximas.
Outros bigramas (linhas 6 e 7) estavam sempre relacionando os termos .check e .dns com
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diferentes URLs. Logo, caracterizaram uma relação sintagmática entre o termo e uma
URL. No entanto, como a URL pode ser substituı́da por qualquer outra da mesma classe,
também caracterizou uma relação paradigmática. A linha 8 foi obtida a partir de um
trigrama, mas tratada como um bigrama, pois o “for” pode ser substituı́do por outros
termos ou vazio.

É importante ressaltar que nem sempre uma busca por uma associação devolve
bons resultados. Por exemplo, ao buscar por “take down” são retornadas mensagens fora
do contexto como “. . . if you wanna take down a country” ou “Anything going on about
TPB being take down . . . ”. Logo, não basta apenas verificar a presença da associação
para filtrar efetivamente mensagens de interesse como alertas. No entanto, são de grande
auxı́lio para diminuir o escopo de análise para outros mecanismos ou para um analista.

4.1.4. Análise de URLs

A análise de URLs é usada para identificar potenciais alvos, orquestrações de ataques e
compartilhamento de informações nos canais de IRC. Observou-se que usuários postam
URLs para indicar alvos de ataque, para compartilhar novas técnicas e códigos, e também
para apontar a existência de vulnerabilidades documentadas. Por outro lado, também são
usadas para propagar informações sem relevância, como por exemplo, notı́cias, vı́deos,
imagens e ofensas. Logo, ao filtrar essas URLs é reduzido o escopo de busca por poten-
ciais ameaças ou alertas.

O processamento das URLs envolveu os seguintes passos: (1) extração e
normalização das URLs; (2) agrupamento de URLs para identificar domı́nios e recursos
relevantes e irrelevantes; (3) remoção das URLs irrelevantes; (4) uso de outros mecanis-
mos para evidência ou exclusão de URLs; (5) inspeção por especialista da lista final de
potenciais URLs com informações relevantes.

No passo 1, a extração e normalização das URLs foi realizada com o auxı́lio da
API twitter-text2. No passo 2, sı́tios Web de notı́cias, entretenimento, pornografia e ou-
tros foram destacados e incluı́dos em uma lista de URLs para remoção. Sı́tios Web de
compartilhamento, em especial de texto puro, foram destacados e incluı́dos em uma lista
de URLs relevantes. Nesse passo também foram definidas heurı́sticas para a remoção
de URLs, como por exemplo, URLs com data ou termos “news”, “article”, “story” e no-
mes longos separados por hı́fen, pois geralmente não caracterizam alertas ou ameaças. No
passo 3, foram removidas as URLs irrelevantes e armazenadas em uma base para inspeção
e análise de falsos negativos. No passo 4, foram aplicadas as seguintes heurı́sticas: acesso
ao tı́tulo do sı́tio e verificação por termos associados à segurança ou atividades suspei-
tas; uso de serviço de categorização3 de sı́tios Web para identificar sı́tios irrelevantes; e
análise do contexto das mensagens que contém a URL e das mensagens próximas. Esse
passo não foi explorado intensivamente, apenas foi realizado como prova de conceito para
futuras implementações. O passo 5 consistiu em averiguar os resultados (Tabela 5).

Nos resultados da aplicação dos passos 1 a 3, observamos reduções significativas
no número de URLs em alguns canais. Por exemplo, no canal anonops a redução foi de

2https://github.com/twitter/twitter-text
3https://developer.similarweb.com/website categorization API
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Tabela 5. Resumo do processamento de URLs (Passos 1 a 3)
Canal Total de URLs URLs - Inspeção URLs - Relevantes

anonops 1229 233 11
ddos 219 155 8

opferguson 856 311 15
opnewblood 156 66 2

security 404 247 12
networking 667 332 15

aproximadamente 81%. No entanto, considerando a média de 10 dias de coleta, se totali-
zarmos o número de URLs para a inspeção, o valor resultante diário de URLs (134) pode
ser considerado uma carga de trabalho alta para um especialista. O cenário pioraria se
considerássemos mais canais a serem monitorados. Devido a experimentos preliminares
seguindo o passo 4, acreditamos que é viável reduzir ainda mais o número de URLs para
a inspeção.

4.1.5. Análise de extração de tópicos e entidades

A extração de tópicos e entidades possibilita identificar assuntos e entidades em documen-
tos textuais. Nesta pesquisa, a extração de tópicos e entidades foi utilizada para identificar
mensagens associadas à segurança de redes e para identificar potenciais alvos. A Tabela
6 apresenta uma sı́ntese dos resultados da análise de extração de tópicos e entidades nos
canais security e ddos.

Tabela 6. Extração de tópicos e entidades

Canal Mensagens
analisadas

Mensagens
c/ tópicos

Mensagens
c/ entidades Tópicos frequentes Exemplos de entidades

security 10401 1019 1696
Technology Internet, Human
Interest, Entertainment Cul-
ture, Business Finance

(Windows XP, Operating
System), (Java, Technology),
(Austria, Country)

ddos 2677 110 534
Technology Internet, Human
Interest, Entertainment Cul-
ture, Politics

(JSON, Technology), (Google,
Company), (United Nations,
Organization)

Como pode ser observado na Tabela 6, o número de mensagens com tópicos e en-
tidades em relação ao total de mensagens é pequeno. Esse resultado é devido à linguagem
informal usada na rede IRC e ao tamanho das mensagens. Após uma análise por inspeção
manual dos tópicos e entidades, verificou-se que apenas essas informações são insuficien-
tes para dizer se uma mensagem é relevante ou não como alerta. No entanto, podem ser
usadas como uma caracterı́stica para auxiliar na priorização ou descarte de mensagens.
Por exemplo, pode-se criar regras para priorizar mensagens com o termo “exploit” e a
entidade “Operating System”.

4.1.6. Análise de correlação com outras fontes

A correlação de informações de diferentes fontes possibilitou identificar informações re-
levantes como alertas. No nosso estudo, foi realizada a correlação com dados dos boletins
da Microsoft e CVE. A Tabela 7 destaca algumas das mensagens relevantes como alertas.

Observando as mensagens é possı́vel identificar o interesse em obter códigos de
exploração para novas vulnerabilidades. Em um dos casos analisados, foi divulgada uma
URL para um código de exploração, mas infelizmente ela não estava mais disponı́vel ao
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Tabela 7. Correlação com outras fontes
Mensagens

1 Anyone have an exploit yet for MS14-066?
2 Anyone know what the exploit behind MS14-068 is?
3 anyone experiment with the recent CVE-2014-6352 exploit?
4 So, has there been a public exploit for CVE-2014-6321 developed yet?

processar os registros. Foi observado que em canais de segurança é comum especialistas
postarem notı́cias sobre novas vulnerabilidades. Logo, essa informação pode ser útil para
a prevenção antecipada. A identificação de usuários interessados em códigos maliciosos
para novas vulnerabilidades auxilia na escolha de usuários a serem supervisionados.

4.2. Extração de Mensagens Associadas à Cibersegurança
Esta seção apresenta um arcabouço para a extração de mensagens associadas à
cibersegurança (Figura 2) baseado nas observações da análise de mensagens IRC e seis
meses de observações dos processos de coleta e mensagens trocadas em salas de IRC.

Figura 2. Arcabouço para a extração de mensagens associadas à cibersegurança

A coleta deve ser realizada com a supervisão humana, pois é comum os soft-
ware de coleta automatizados (bots) serem identificados nos canais e banidos. É inte-
ressante implementar mecanismos para que os bots não fiquem muito tempo inativos e
possam enviar e receber mensagens, mesmo que padronizadas e aleatórias. Além disso, a
participação de um especialista possibilita obter registros de canais em que há a necessi-
dade de senhas ou permissões para participação. O usuário não precisa ficar monitorando
constantemente, mas deve entrar e deixar as salas. A mesma regra é válida para os bots,
que devem ter origens diferentes e, aleatoriamente, deixar e retornar a rede IRC, além
de trocar mensagens entre si. O monitoramento apenas por palavras-chave não é produ-
tivo, pois não possibilita identificar o contexto das conversas, logo deve-se monitorar e
armazenar todo o conteúdo discutido nos canais.

O processo de filtros deve remover as mensagens irrelevantes, mas mantê-las na
base para a análise de contexto. Conforme apresentado nas seções anteriores, o número
de mensagens descartadas desonera significativamente as próximas fases e o analista.
Propomos no arcabouço filtros que consideram tamanho, usuários e URLs das mensagens.

A seleção de mensagens identifica potenciais alertas nas mensagens por meio do
uso de regras baseadas em URLs suspeitas, palavras-chave associadas às atividades sus-
peitas ou notificações de segurança, e padrões descobertos nos canais.
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A expansão de dados possibilita enriquecer o conjunto de dados, etiquetando as
informações e usando algoritmos probabilı́sticos para detecção de tópicos e de entidades.
Dessa forma, pode-se facilitar a priorização e descarte de mensagens via algoritmos que
explorem as informações acrescentadas.

A análise de contexto envolve identificar se as mensagens próximas também pos-
suem alguma associação com cibersegurança e, tentar classificar ou priorizar como alerta,
usando as caracterı́sticas obtidas nas outras fases. Com o conjunto de informações ex-
traı́do, poderı́amos optar por métodos de classificação supervisionados, como por exem-
plo Máquinas de Vetores de Suporte.

Os potenciais alertas devem ser inspecionados por um especialista em segurança e,
podem conter informações que precisem de mais investigações ou devem ser descartadas.
URLs e IPs podem ser monitorados na rede local do administrador para verificar se não
há máquinas acessando endereços alvos. Notificações de vulnerabilidades e interesse
por códigos de exploração podem indicar ao especialista a necessidade de atualização e
atenção a tráfego suspeito na rede.

Como prova de conceito foi implementado um protótipo com parte dos métodos
propostos na fase de filtros, seleção, expansão e classificação. O protótipo foi desenvol-
vido em Python 3.4 e foi avaliado processando os dados descritos na Tabela 2. A Tabela
8 apresenta a sı́ntese dos resultados.

Tabela 8. Resultados do uso do arcabouço em diferentes canais

Canais Perı́odo
(dias)

Total de
mensagens

Mensagens
destacadas

Mensagens
priorizadas

Precisão
(1)

Precisão
(2)

anonops 58 253522 7281 626 0,50 0,37
ddos 58 22695 3100 892 0,84 0,90
defacement 49 5350 96 96 0,76 0,77
hackers 50 19911 1681 203 0,50 0,64
opnewblood 58 48369 3266 217 0,47 0,52
security 68 118360 14885 434 0,31 0,36
networking 58 131310 8913 177 0,18 0,18

(1) amostra de 200 primeiras mensagens priorizadas (2) amostra aleatória de 50 mensagens priorizadas

Observa-se na Tabela 8 que o número de mensagens destacadas é bem menor
que o número total de mensagens. Isso ocorreu devido aos processos de filtros, seleção
e classificação. Esse resultado também deve-se à remoção de mensagens que não fo-
ram marcadas na fase de expansão de dados, logo não apresentam entidades, tópicos ou
palavras-chave de interesse como alertas.

Na análise de precisão realizada em amostras, verifica-se que os canais ddos e
defacement apresentam resultados melhores que os outros. Isso ocorreu devido a facili-
dade de identificar padrões e entidades nesses canais, que estão associadas a URLs, IPs,
questionamentos sobre novos ataques e alvos. Nos outros canais, as mesmas expressões
produzem uma quantidade maior de falsos positivos. Além disso, os canais anonops e op-
newblood têm a polı́tica de não permitir a publicação de alvos, apesar de alguns usuários
mesmo assim publicarem. Os canais security e networking, apesar de muitas mensagens
associadas à cibersegurança, apresentaram baixa precisão pois essas mensagens eram as-
sociadas a pedidos de auxı́lio ou discussões de segurança.

A classificação de entidades possibilitou identificar alvos que não seriam detec-
tados por IP ou URL, ou mesmo priorizados só por palavras-chave, como foi o caso
da mensagem “Anyone interested in a DDoS attack on Dolce & Gabbana?” e notı́cias
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associadas a um sı́tio web do governo “brasil website hard to knock out using torsham-
mer”. No entanto, os melhores resultados com relação a alertas antecipados, são devido
ao esquema de etiquetamento baseado nos grupos extraı́dos pela análise de frequência de
palavras e análise de bigramas. Com esses grupos foi possı́vel construir expressões regu-
lares para identificar usuários interessados em realizar atividades maliciosas, potenciais
alvos e ataques sendo realizados no momento.

Mesmo conseguindo classificar as informações relevantes, um especialista hu-
mano e o uso de filtros adaptativos são indispensáveis para minimizar os falsos positivos
e, dessa forma, aumentar a precisão dos resultados. Verificamos que, somente a partir
da análise e caracterização do canal a ser monitorado, é possı́vel conduzir a extração de
mensagens associadas à cibersegurança. Logo, a análise de diferentes canais é um di-
ferencial desse trabalho em relação a outros associados ao monitoramento de IRC que
visam a segurança de sistemas e alertas antecipados.

4.3. Avaliação das Questões de Pesquisa

Q1 Há compartilhamento de informações que podem ser usadas como alertas por ad-
ministradores de redes? Sim. Como pode ser observado nas Tabelas 4 e 7, há várias
mensagens identificando ações maliciosas, como definição de alvos para ataque e a pro-
cura por códigos de exploração. Também foram obtidas URLs para recursos suspeitos,
como arquivos e descrição de alvos de ataques.

Q2 É possı́vel identificar alvos de ataques nos canais de atividades suspeitas? Sim.
Muitos alvos ou rumores de alvos são compartilhados abertamente nos canais, como por
exemplo, pedidos de auxı́lio para executar um ataque. Apesar de que há alvos discu-
tidos em seções privadas, ainda é interessante monitorar as ações e ferramentas usadas
para a execução de ataques. Nos canais do anonops, uma operação a alvos é facilmente
identificada pelo prefixo “op”.

Q3 Como automatizar o processo de identificação de alertas nas redes IRC? O processo
de identificação de alertas pode ser automatizado segundo o arcabouço proposto na Seção
4.2. No entanto, ainda é necessária a supervisão humana para evitar problemas no moni-
toramento e, se possı́vel, garantir acesso a salas fechadas. Em nossa prova de conceito,
como fizemos uma implementação simples, ainda há muitas mensagens irrelevantes para
um analista fazer a conferência manual. No entanto, os métodos propostos, se refinados,
podem conduzir a uma diminuição nos falsos positivos.

5. Conclusões
A análise das redes IRC confirmaram que ainda há informações relevantes como alertas
nessa rede e que podem ser usadas como alertas antecipados, mesmo considerando o fato
de que o IRC teve uma queda na sua utilização nos últimos anos. Nos canais de segurança
são discutidas informações importantes sobre novos códigos de exploração e vulnerabili-
dades. Nos canais de atividades suspeitas são discutidas ferramentas e alvos de ataques.
A análise e o arcabouço proposto para a extração de termos associados à cibersegurança
possibilitam obter essas informações. Ainda há várias dificuldades com o monitoramento
e processamento da relevância das mensagens retornadas como alertas, mas um lado po-
sitivo foi a diminuição de mensagens e evidência de informações importantes devido às
técnicas e caracterı́sticas extraı́das da fase de análise. A continuação deste trabalho prevê
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a otimização e extensão do protótipo baseado no arcabouço para aprimorar os resultados,
em especial, na classificação de mensagens.
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Abstract. Smart devices are becoming increasingly more relevant. This growing
importance calls for tools able to provide effective authentication systems
between users and their respective devices. In this paper, we claim that state-of-
the-art approaches are either vulnerable to known attacks or do not fully meet
usability needs. To address this problem, we came up with Teclanômade, an
User-to-Device authentication scheme based on itinerant keyboards. Compared
to current proposals, Teclanômade improves usability by keeping the traditional
relative position of keys. Privacy provision, by its turn, stems from our keybo-
ard’s nomadic nature. Specifically, privacy is preserved by making the keyboard
move to a different spot on the screen each time it is activated. Our results indi-
cate the overhead incurred by using Teclanômade is on average 0,5 seconds.

Resumo. Smart devices são cada vez mais presentes em nossas vidas. A re-
levância crescente desses dispositivos torna a concepção de mecanismos de
autenticação efetivos uma questão crucial. Neste trabalho, sustentamos que
propostas “estado da arte” são vulneráveis a ataques conhecidos ou não são
capazes de atender as demandas de usabilidade. Assim, para abordar este pro-
blema, propusemos o Teclanômade, um esquema de autenticação de usuários
em dispositivos baseado em teclados itinerantes. Quando comparado às pro-
postas existentes, o Teclanômade é capaz de aprimorar a usabilidade ao manter
a posição relativa das teclas igual à dos teclados tradicionais. O aumento da
privacidade, por sua vez, é fruto da natureza nômade do teclado. Mais preci-
samente, a privacidade advém do fato de que as teclas aparecem em posições
distintas da tela cada vez que o teclado é acionado. Nossos resultados indicam
que a sobrecarga resultante do Teclanômade– no caso, o atraso na entrada do
usuário para fins de autenticação – é, em média, de apenas 0,5 segundo.

1. Introdução
Dispositivos inteligentes (smart devices) estão cada vez mais presentes em nosso dia a
dia. Formalmente, um smart device é um dispositivo eletrônico conectado a outros dispo-
sitivos semelhantes via um canal de comunicação, em geral, sem fio. A tendência é que
esses dispositivos sejam cada vez mais numerosos estabelecendo, portanto, um ambiente
inteligente no qual artefatos como uma simples lâmpada serão, também, “inteligentes”.
Juntos e atuando harmonicamente, tais dispositivos constituem a assim chamada Internet
das Coisas (Internet of Things – IoT) [Wangham et al. 2013, Ashton 2009, Atzori et al.
2010].
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Paralelamente ao estabelecimento desse ambiente inteligente – e os benefı́cios que
ele acarreta – surge também certa inquietação: como garantir a segurança e privacidade
dos usuários desses dispositivos? Isso porque eles armazenam uma grande quantidade
de dados (Giga quando não Terabytes). Esses dados, por sua vez, carregam consigo
informações potencialmente sigilosas acerca de seus usuários. Assim, concomitante-
mente ao advento da IoT, é de suma importância a garantia de segurança e privacidade de
seus usuários.

Uma forma de proteger dados em smartphones, talvez o mais popular dos smart
devices, é através de esquemas de autenticação de usuários [Smith 2001]. Na maioria
dos casos, a autenticação é engendrada por meio do compartilhamento de um segredo
entre o usuário e o dispositivo [Smith 2001, Todorov 2007]. Assim, no momento da
autenticação, cabe ao usuário reapresentar este segredo. Um exemplo clássico desses
esquemas é o desbloqueio de tela por meio da entrada de uma senha numérica (PIN –
Personal Identification Number) ( figura 1).

Figura 1. Desbloqueio de tela
por inserção de PIN.

Figura 2. Desbloqueio de tela
por inserção de padrão.

Tal abordagem, entretanto, não está livre de problemas. Por exemplo, uma pessoa
pode observar o momento em que o código é digitado, inferi-lo e, posteriormente, usar
esta informação para se passar pelo usuário legı́timo [Wiedenbeck et al. 2006]. Esse
problema é agravado pelo fato de que, cada vez mais, estamos cercados por câmeras; e
vı́deos ou imagens capturados por meio de câmeras podem ser obtidos por adversários e,
em seguida, analisados cuidadosamente.

Nesta linha, o shoulder-surfing e o smudge são alguns dos ataques mais desafi-
adores. O ataque shoulder-surfing [Maggi et al. 2011] lança mão de técnicas de Visão
Computacional para analisar melhor imagens gravadas por meio de câmeras amadoras
(tais como aquelas presentes em smartphones ou webcams) e, assim, derivar o processo
de autenticação. Este ataque: (i) estima a posição dos elementos gráficos do processo de
autenticação (as teclas, por exemplo); (ii) identifica a sombra do dedo sobre a tela; (iii)
aponta o local do toque e, por fim, infere o segredo. O ataque smudge [Aviv et al. 2010],
por sua vez, utiliza técnicas de Processamento Digital de Imagem para revelar esquemas
de autenticação por inserção de padrão (figura 2). Neste ataque o software de processa-
mento de imagem detecta o rastro de óleo corporal deixada pelos toques do usuário na tela
do dispositivo e, consequentemente, determina o padrão inserido. Os ataques shoulder-
surfing e smudge chegam a atingir, respectivamente, taxas de acerto de 91.03% e 92% em
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certos cenários.

Objetivo. O objetivo deste trabalho é, portanto, conceber um esquema de
autenticação capaz de preservar o segredo que é dado como entrada pelo usuário sem,
no entanto, comprometer a facilidade de uso do dispositivo. Mais precisamente, objetiva-
mos conceber, desenvolver e avaliar formas de inserção de senhas em teclados virtuais de
smartphones mais resistentes a ataques.

Contribuição. Neste trabalho propusemos o Teclanômade, um esquema de
autenticação inédito capaz de preservar o PIN do usuário sem, no entanto, comprome-
ter a facilidade de uso do dispositivo. O Teclanômade é baseado em um teclado nômade,
ou seja, as teclas assumem posições distintas a cada vez que o teclado é acionado. Isso,
por sua vez, dificulta a ação de adversários por meio dos ataques supracitados. Quanto à
usabilidade, o Teclanômade preserva a facilidade de uso ao manter a posição relativa das
teclas igual a dos teclados tradicionais. Eis as principais contribuições deste artigo:

1. A concepção do Teclanômade, um teclado nômade para a entrada de PIN.
2. Uma avaliação quantitativa do esquema, em que taxas de erros e tempo de inserção

do PIN foram apresentados.
3. Uma avaliação qualitativa na qual os usuários foram questionados se adotariam ou

não a solução.

Os resultados indicam que o Teclanômade é capaz de aumentar o nı́vel de
segurança do esquema de autenticação sem, no entanto, degradar sua usabilidade. Em
particular, o Teclanômade resultou, em média, num acréscimo de tempo de entrada de
PIN de apenas 0,5 segundo. Ademais, 100% dos usuários disseram que utilizariam o
Teclanômade se estivesse disponı́vel nos dispositivos.

Organização. O restante deste trabalho é organizado da seguinte forma. Na
seção 2 discutimos os trabalhos relacionados. A seção 3 apresenta o Teclanômade, isto
é, nossa solução propriamente dita. Nas seções 4 e 5 são apresentados a metodologia de
avaliação e os resultados, respectivamente. Por fim, concluı́mos o trabalho na seção 6 .

2. Trabalhos Relacionados
Há inúmeros trabalhos na área de autenticação entre usuário e aparelho. Em geral, esses
trabalhos podem ser divididos em três categorias: (i) trabalhos que analisam as formas
de autenticação existentes; (ii) trabalhos que propõem novos ataques contra métodos
de autenticação existentes; e, por fim, (iii) trabalhos que propõem novas formas de
autenticação.

O trabalho de [O’Gorman 2003] é um exemplo da primeira categoria. O au-
tor apresenta uma comparação entre o uso de senhas, tokens e fatores biométricos como
mecanismos de autenticação sob a perspectiva de usabilidade, segurança e custo, apresen-
tando protocolos e ataques comuns a cada fator. O artigo [Mazurek et al. 2013] apresenta
um estudo similar, analisando senhas utilizadas por mais de 25.000 docentes, funcionários
e alunos universitários. Os autores mensuram a segurança de cada senha usando um al-
goritmo de quebra de senhas (cracker) e buscam uma relação entre a segurança da senha
e fatores comportamentais ou demográficos dos usuários.

Um modelo de ataque a métodos de autenticação entre usuário e aparelho é o cha-
mado shoulder-surfing, no qual um adversário observa o usuário utilizando seu aparelho
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para descobrir informações sigilosas como o conteúdo de e-mails, arquivos sendo lidos
ou o segredo usado para desbloqueio do aparelho. O trabalho de [Maggi et al. 2011]
apresenta um ataque de shoulder-surfing automático, utilizando câmeras para gravar o
usuário se autenticando e um algoritmo para detectar em quais frames do vı́deo uma tecla
é pressionada e qual foi a tecla pressionada. Para o ataque, os autores consideram que o
adversário não possui visão clara do teclado ou do texto digitado. O algoritmo detecta as
teclas através do popup do caractere apresentado quando este é pressionado. Os autores
comparam a precisão e velocidade do algoritmo com adversários humanos, identificando
que o algoritmo é mais rápido, porém menos preciso, que ataques manuais.

O trabalho de [Andriotis et al. 2014] propõe um ataque ao mecanismo de padrão
de desbloqueio (Pattern Lock) do Android no qual o resı́duo (smudge) deixado na tela
após a autenticação é analisado para determinar o padrão utilizado pelo usuário. Nesse
ataque, o adversário tira uma foto da tela do aparelho e aplica técnicas de processamento
de imagens para realçar o resı́duo deixado pelo dedo do usuário. Seguindo o traço do
resı́duo, o adversário é capaz de determinar a sequência de pontos presentes no padrão do
usuário, quebrando o sigilo da autenticação.

Similarmente, o trabalho de [Zhang et al. 2012] propõe um ataque de smudge
para a autenticação por PIN utilizando kits de identificação de digitais para realçar os
toques feitos pelo usuário. No modelo, um adversário de posse do aparelho aplica um pó
especı́fico para a identificação de digitais para realçar as marcas deixadas pelo usuário.
Em seguida, o adversário fotografa a tela e utiliza técnicas de Visão Computacional para
identificar quais foram os toques a partir do resı́duo deixado. Por fim, esses toques são
mapeados para a tela padrão de desbloqueio do telefone, para identificar quais teclas
foram pressionadas.

Um novo ataque em sistemas de autenticação baseada em senhas é apresentado
em [Yue et al. 2014], aplicando técnicas de Visão Computacional para detectar a senha
do usuário em situações em que o adversário não consegue ver diretamente textos ou po-
pups que aparecem na tela do aparelho. Neste ataque, o adversário primeiramente grava o
usuário digitando sua senha e usa um algoritmo de fluxo ótico para detectar em quais qua-
dros uma tecla é pressionada. Em seguida, bordas detectadas da tela sensı́vel à toques são
utilizadas para mapear a tela e criar uma imagem do teclado virtual. Por fim, a sombra do
dedo do usuário nos quadros em que uma tecla é pressionada é usada para detectar quais
pontos da tela foram tocados. Os pontos tocados são mapeados para a imagem do teclado
virtual para identificar quais foram as teclas pressionadas por cada toque. Os autores ob-
tiveram alta taxa de acerto usando câmeras de smartphone e webcams, demonstrando que
o uso de equipamento especializado não é necessário para este ataque.

Ainda em [Yue et al. 2014], os autores propõem um mecanismo para prevenir
o ataque proposto chamado Privacy Enhancing Keyboard (PEK). Duas versões do PEK
são propostas. Na primeira versão, o teclado convencional é substituı́do por um teclado
aleatório, de forma que a posição de cada caractere no teclado seja imprevisı́vel, isso torna
o adversário incapaz de gerar uma imagem do teclado virtual sem ter uma visão clara da
tela do aparelho. Na segunda versão, a posição dos caracteres é atualizada repetidamente
de acordo com um movimento Browniano, de forma que a posição de cada caractere é
imprevisı́vel e diferente cada vez que é pressionado. Embora essas contramedidas pre-
vinam o ataque proposto, o tempo gasto pelo usuário para se autenticar se torna também
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significantemente superior, sendo um prejuı́zo considerável para a usabilidade.

O trabalho de [Arif and Mazalek 2013] propõe uma melhoria na autenticação
por senha tradicional, que consiste em uma nova forma de entrada de senha na qual os
dı́gitos são combinados com um stroke (um breve movimento em uma direção). Durante
a criação da senha, o usuário tem a opção de combinar cada dı́gito com um stroke na
direção desejada. Com isso, o stroke se torna parte da senha e, no desbloqueio, a mesma
combinação de dı́gito e stroke deve ser utilizada. Essa estratégia aumenta o universo de
senhas numéricas de quatro dı́gitos para 6.250.000 possibilidades distintas. O objetivo do
nosso trabalho é combinar essa estratégia com o Teclanômade para criar um método de
autenticação capaz de prover maior entropia do que os métodos já existentes e que seja
resistente aos ataques vistos em [Yue et al. 2014], [Andriotis et al. 2014] e [Zhang et al.
2012], enquanto tenta manter padrões visuais para aumentar a usabilidade.

Existem algumas propostas de se mitigar a taxa de sucesso de ataques Smudge
[Andriotis et al. 2014, Zhang et al. 2012] e de Visão Computacional [Yue et al.
2014], como posicionamento aleatório dos caracteres em um teclado com senhas alfa-
numéricas [Yue et al. 2014], ou a combinação de toque no dı́gito da senha mais movi-
mento curto (stroke) em alguma direção [Arif and Mazalek 2013]. Tais abordagens tem
como vantagem um aumento substancial na segurança do sistema, dificultando a aplicação
dos ataques nestes cenários. Em contrapartida, a usabilidade do sistema é prejudicada, já
que as taxas de erro são relativamente altas e o excesso de tempo de inserção do segredo
é impraticável. Nossa estratégia apresenta esse mesmo aumento de segurança, sendo re-
sistente aos ataques citados, porém com um prejuı́zo menor à usabilidade, compondo um
sistema seguro e com boa usabilidade.

A tabela 1 mostra uma comparação entre as estratégias de autenticação apresenta-
das e a nossa solução. Para a entropia, é considerado um padrão de desbloqueio de quatro
números. Sobre a usabilidade, acreditamos que, mantendo os padrões visuais como pro-
posto, nossa solução é capaz de reduzir significativamente a perda de usabilidade causada
pela mudança na posição das teclas.

Método Entropia Smudge
Visão

Computacional Usabilidade

Teclado Padrão 10.000 Não Não -
PEK 10.000 Sim Sim Muito prejudicada

Teclanômade 10.000 Sim Sim
Muito pouco
prejudicada

Teclanômade com stroke 2.560.000 Sim Sim Pouco prejudicada

Tabela 1. Comparação entre métodos de autenticação.

3. Teclanômade
Nesta seção faremos uma descrição geral do Teclanômade (seção 3.1) e apresentaremos
seu algoritmo com comentários sobre a implementação (seção 3.2).

3.1. Considerações iniciais
A cada ano, o número de dispositivos computacionais usados pela população au-
menta. Além do considerável poder computacional, tais dispositivos carregam diversas
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informações do usuário, sendo muitas delas de natureza sensı́vel.

Praticamente todos os dispositivos atualmente no mercado oferecerem recursos
de segurança e/ou privacidade. No entanto, os usuários preferem não utilizar esque-
mas complexos que reduzem a usabilidade, mesmo que os mais simples comprometam a
segurança [Raguram et al. 2011] apud [Arif and Mazalek 2013]. Dentre os mecanismos
de autenticação tipicamente disponı́veis, o mais popular é o de bloqueio de tela através de
um PIN com quatro dı́gitos [Arif and Mazalek 2013].

É fato conhecido que esse método de autenticação é vulnerável caso ocorra perda
ou roubo do PIN. O que talvez seja mais surpreendente são ataques recentemente publi-
cados na literatura em que técnicas de Visão Computacional são empregadas para mapear
os gestos realizados por usuário e, eventualmente, desvendar seu PIN [Yue et al. 2014].
Também introduzidos nos últimos anos são os ataques por detecção de smudge, nos quais
o óleo corporal deixado pelos dedos do usuário é analisado com o fim de se rastrear as
sequências de digitação mais prováveis, incluindo a do PIN de segurança [Aviv et al.
2010, Andriotis et al. 2014].

Tendo em vista a popularidade da utilização do PIN para desbloqueio de tela, seria
interessante um avanço nesse mecanismo para torná-lo mais seguro sem descaracterizá-
lo. A proposta PEK [Yue et al. 2014] aborda esse problema com o desenvolvimento
de um teclado em que as teclas têm seus dı́gitos aleatoriamente distribuı́dos, fazendo
com que o gesto realizado pelo usuário para desbloqueá-la seja frequentemente diferente,
impossibilitando assim seu mapeamento. Apesar de ser mais eficiente sob a perspectiva
de segurança, o PEK perde sua atratividade, pois a digitação do PIN fica mais lenta, haja
vista que o usuário perde a memória visual.

Neste trabalho propomos o Teclanômade, ilustrado na figura 4, com o intuito de
encontrar um melhor balanço entre segurança e usabilidade. Nosso teclado é significati-
vamente mais robusto do que um teclado tradicional, quando analisado frente às vulnera-
bilidades decorrentes de ataques por Visão Computacional e por detecção de smudge. Isso
porque suas teclas não estão posicionadas como em um teclado tradicional, mas dispersas
por determinadas regiões da tela, as quais se alteram dinamicamente. Dessa forma, não é
possı́vel estabelecer um padrão preciso para o gesto realizado na digitação do PIN.

A caracterı́stica chave de nosso teclado está na estratégia de dispersão das teclas
na tela: ela é feita de maneira a preservar a disposição geral dos dı́gitos como em um
teclado tradicional. Por exemplo, a tecla correspondente ao dı́gito 5 é sempre posicionada
abaixo daquela do dı́gito 2, acima daquela do dı́gito 8, à esquerda daquela do dı́gito 4
e à direita daquela do dı́gito 6. Apesar de ter suas teclas deslocadas de suas posições
originais, o Teclanômade preserva a memória visual do usuário e permite que ele digite
seu PIN com agilidade.

Um suporte opcional àquele usuário que ainda assim necessita de um reforço para
sua memória visual é a coloração combinada de teclas. Nesse contexto, as teclas são
coloridas por linha. A figura 6 contém uma ilustração. Vale lembrar, no entanto, que
a habilitação dessa funcionalidade pode enfraquecer as suposições de segurança, já que
cores diferentes podem influenciar um processamento de imagem.

Na realidade, ao invés do tradicional tap, nosso teclado é capaz de acionar as
teclas via stroke, conforme apresentado em [Arif and Mazalek 2013]. Esta técnica prevê
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que para cada entrada possı́vel de dı́gito, um pequeno movimento com o dedo deve ser
orientado para norte, sul, leste ou oeste. Pretendemos com isso reforçar a prevenção, não
apenas a ataques de smudge e Visão Computacional, mas também a ataques de shoulder-
surfing [Maggi et al. 2011].

3.2. Algoritmo

O princı́pio fundamental do nosso algoritmo é dispersar as teclas do Teclanômade o
máximo possı́vel, mas de maneira que a memória visual do usuário seja preservada. Em
particular, buscamos manter a ordem relativa dos dı́gitos assim como em um teclado tra-
dicional. Dessa forma, o dı́gito 1 é sempre posicionado na região mais à esquerda e mais
ao alta da tela. O dı́gito 2, em qualquer região da tela desde que à direita do dı́gito 1. Já
o dı́gito 4, em qualquer região abaixo do dı́gito 1. O restante dos dı́gitos segue o mesmo
padrão de posicionamento.

O algoritmo 1 apresenta o pseudocódigo de nossa proposta. A finalidade derra-
deira do algoritmo que propomos é construir um grid, no qual é atribuı́do um ponto de
coordenadas x e y para cada dı́gito, indicando a posição da respectiva tecla em um plano
cartesiano, no caso, a tela do dispositivo. Sem perda de generalidade e para fins de sim-
plicidade, assumimos um grid de números inteiros em um intervalo aberto [0,∞), onde a
posição (0, 0) corresponde ao canto superior esquerdo da tela. Uma implementação deve
fazer a compactação do grid de acordo com a resolução desejada.

Façamos algumas definições necessárias para o entendimento do algoritmo.

Definição 1 A linha de uma tecla T1 é a mesma de uma tecla T2 se ambas, T1 e T2, são
posicionadas ao longo da mesma coordenada y em um teclado tradicional. Analogamente,
a coluna de uma tecla T1 é a mesma de uma tecla T2 se ambas, T1 e T2, são posicionadas
ao longo da mesma coordenada x em um teclado tradicional. Por exemplo, as teclas
correspondentes aos dı́gitos 1, 2 e 3 possuem a mesma linha, enquanto que as teclas
correspondentes aos dı́gitos 2, 5 e 8 possuem a mesma coluna.

Definição 2 Uma região máxima disponı́vel, R, associada à tecla T , de dı́gito DT , é a
região retangular do grid delimitada pelo intervalo [ax, bx] ao longo do eixo x e intervalo
[ay, by] ao longo do eixo y, tal qual os intervalos [0, ax) e (bx,∞) sejam suficientes para o
posicionamento de qualquer tecla ainda não posicionada, da mesma linha de T , de dı́gito
D; tal qual os intervalos [0, ay) e (by,∞) sejam suficientes para o posicionamento de
qualquer tecla ainda não posicionada, da mesma coluna de T , de dı́gito D. Por exemplo,
a figura 5 ilustra a região máxima disponı́vel associada à tecla 5 quando ela é primeira
tecla a ser posicionada.

Definição 3 Uma região inválida, RI , do grid é aquela na qual, a partir do momento de
sua definição, não se pode mais posicionar nenhuma tecla.
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Figura 3. Teclado
tradicional.

Figura 4. Te-
clanômade.

Figura 5. Exemplo de
região disponı́vel.

O algoritmo de posicionamento de teclas é parametrizado por polı́ticas de compor-
tamento [Alexandrescu 2001, Gamma et al. 1995]. Uma delas caracteriza qual o modelo
exato para posicionamento de uma tecla dentro de sua região máxima disponı́vel. Em
nossa implementação de referência, utilizamos uma função aleatória simples.

A segunda polı́tica que parametriza nosso algoritmo é de invalidação de regiões.
Quando uma região se torna inválida, o espaço reservado para as próximas regiões
máximas disponı́veis fica mais restrito. Portanto, esse é um fator que afeta diretamente
a memória visual do usuário. Uma função com baixo limite de invalidação gera um grid
com teclas mais dispersas, enfatizando o requisito de segurança. Já uma função com
alto limite de invalidação deixa a geometria do grid mais próxima daquela de um teclado
tradicional, enfatizando o papel da memória visual.

Nosso algoritmo recebe como entrada uma fila que determina a sequência em que
as teclas são posicionadas. Naturalmente, a região máxima disponı́vel para as teclas pri-
meiramente posicionadas é maior do que para as teclas seguintes, resultando em teclados
tendenciosos por certa preferência geométrica. Isso pode aumentar ou diminuir o conforto
ao acessar determinados dı́gitos.

A descrição do algoritmo segue abaixo.

Algorithm 1: Posicionamento de Teclas no Grid
Entrada: Sequência S de teclas
Saı́da: Grid G com coordenadas para as teclas de S

1: Construa um grid G
2: Enquanto S não estiver vazia faça
3: T ← topo de S
4: Calcule a região disponı́velR para a tecla T em G
5: P ← posiciona(R)
6: Posicione T no ponto P de G
7: G ← invalida(P,R)
8: Fim Enquanto

A cada iteração, o algoritmo 1 retira uma tecla da fila, calcula sua posição e realiza
a invalidação de regiões. Diretamente pelas definições, pode-se observar que sempre
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há uma região máxima disponı́vel para a próxima tecla a ser processada. Uma indução
simples no tamanho da fila S mostra que o algoritmo termina.

Para fins de prova de conceito e avaliação da usabilidade, este algoritmo foi im-
plementado em Java para a plataforma Android.

4. Avaliação

Nesta seção descrevemos a metodologia (seção 4.1) utilizada para a avaliação e condução
de experimentos do Teclanômade (seção 4.2).

4.1. Metodologia

Na avaliação de nossa solução, objetivamos determinar quantitativamente a dificuldade
de um usuário utilizar o Teclanômade. Para tal, imaginamos um conjunto de testes com
pessoas familiarizadas com a interação com smart devices. Neste cenário, a forma de
desbloqueio de tela mais comumente adotada é a inserção de um PIN com quatro dı́gitos
em um teclado tradicional [Arif and Mazalek 2013]. Este é, portanto, o teclado usado
como base de comparação nos experimentos. As figuras 3 e 4 apresentam um paralelo
entre o teclado tradicional e o Teclanômade.

Além da comparação direta, é importante detectar o impacto das outras duas
técnicas propostas neste trabalho: (i) stroke e (ii) coloração das linhas. Para isso, cria-
mos versões dos teclados tradicional e Teclanômade com a aplicação individual de cada
uma das técnicas e, também, com a combinação delas. A figura 6 apresenta as versões de
teclado tradicional, enquanto a figura 7 apresenta as versões do Teclanômade. Como des-
tacado nas figuras 6 e 7, nos teclados que adotam a técnica de stroke, há a possibilidade
de movimento,M, em quatro direções: norte (↑), sul (↓), leste (→) e oeste (←).

Em todos os teclados de testes, o PIN considerado é de quatro dı́gitos. Os
dı́gitos do PIN são gerados aleatoriamente, assim como as quatro direções de movi-
mento do stroke. Por exemplo, para os testes nos quais não há stroke, o PIN conside-
rado é da forma [D1,D2,D3,D4]. Já nos casos que utilizam stroke, o PIN tem a forma
[D1M1,D2M2,D3M3,D4M4], ondeM∈ {↑, ↓,→,←}.

Coloração de linhas. Stroke. Coloração + stroke.

Figura 6. Diferentes variações do teclado tradicional.
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Coloração de linhas. Stroke. Coloração + stroke.

Figura 7. Diferentes variações do Teclanômade.

4.2. Experimentos

Na execução dos experimentos foram utilizados dois dispositivos: um LG G3, modelo
LG-D855P, e um LG G4, modelo H815, nos quais o aplicativo de teste, contento todas as
versões dos teclados, foi instalado. Antes de iniciar a inserção de PIN, os teclados foram
apresentados aos voluntários e foi concedido um tempo indeterminado até que cada um
deles estivesse confortável com a utilização dos diferentes teclados.

O processo de inserção de PIN seguiu os seguintes passos:

1. O PIN é gerado e mostrado em um computador externo. Durante o teste, o vo-
luntário pode consultar o PIN quantas vezes achar necessário, isso porque não há
interesse nesse trabalho em medir a capacidade de memorização do PIN;

2. O voluntário faz o cadastro do PIN no aplicativo;
3. O voluntário seleciona dentro de uma lista o teclado em que irá exercitar o PIN

sorteado. A ordem dessa seleção é pré-determinada e assistida pelo instrutor do
teste;

4. O usuário faz quatro entradas do PIN no teclado selecionado.

Para uma análise estatı́stica, consideramos cinco PIN aleatórios que devem ser
inseridos quatro vezes. São armazenados os tempos totais de inserção do PIN e os even-
tuais erros que possam ocorrer. Esse processo deve ser realizado cinco vezes para cada
tipo de teclado considerado, totalizando cinco (PIN) × quatro (repetições) × oito (tipos
de teclado) = 160 inserções de PIN. Ao final do processo de inserções, os voluntários
responderam uma pesquisa qualitativa sobre a usabilidade dos diferentes tipos de teclado.

Os experimentos foram realizados em um universo de treze pessoas destras, duas
delas do sexo feminino e onze do sexo masculino. Os resultados dos experimentos são
apresentados e discutidos na próxima seção.

5. Resultados

Nesta seção apresentaremos os resultados comparados com teclado tradicional (secção
5.1) e as análises de utilização do Teclanômade (seção 5.2), do stroke (seção 5.3) e da
coloração de linhas (seção 5.4).
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5.1. Teclado tradicional versus Teclanômade

A figura 8 apresenta um comparativo entre variações de tempo de entrada do PIN nos
teclado tradicional e Teclanômade. As taxas de erros para as variações de teclados são
apresentadas na figura 9.
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Figura 8. Comparativo do tempo de entrada do PIN no teclado tradicional e no
Teclanômade.
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Figura 9. Comparativo da taxa de error no teclado tradicional e no Teclanômade.
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Da mesma forma como ocorre nos resultados de [Arif and Mazalek 2013], os
dados apurados não seguem uma distribuição normal devido ao número insuficiente de
valores distintos da amostra.

5.2. Análise do Teclanômade
Na comparação com o teclado tradicional, o uso do Teclanômade resultou em um aumento
médio de apenas 0, 5 segundo no tempo de entrada. Apesar de representar um aumento
proporcional de cerca de 28%, o tempo médio de atraso é perceptivelmente pequeno.
Isoladamente, a taxa de erro no Teclanômade foi de apenas 3,46%.

Na avaliação qualitativa, 100% dos usuários disseram que utilizariam esse método
se estivesse disponı́vel nos dispositivos. Em termos de segurança, todos os usuários acha-
ram o método mais seguro, sendo que dois terços (67,7%) acharam um pouco mais seguro
e um terço (33,3%) acharam muito mais seguro do que o teclado tradicional.

5.3. Análise do stroke

Os resultados do uso do stroke indicaram um aumento significativo no tempo de entrada
do PIN. Ocorreu um aumento de 2,5 vezes no teclado tradicional e de 2,15 vezes no Te-
clanômade. Apesar do aumento observado no teclado tradicional ser ligeiramente maior,
o stroke parece afetar indistintamente ambos os teclados.

O aumento da taxa de erro com stroke foi ainda mais significativa: no teclado
tradicional os erros aumentaram mais de 7,2 vezes, enquanto no Teclanômade os erros
aumentaram 2,8 vezes. Contudo, isoladamente, as taxas de erros do uso do stroke fo-
ram menores que 10%. Ou seja, a taxa de acerto foi superior a 90%. Esse resultado é
consistente com os obtidos em outras pesquisas, como em [Jakobsson et al. 2009].

Na pesquisa qualitativa, apenas 41,7% dos usuários disseram que usariam esse
método se estivesse disponı́vel. Ou seja, a maioria, 58,3%, disseram que não usariam o
teclado com stroke. Por outro lado, uma ampla maioria de 83,3% dos usuários respondeu
que esse método é muito mais seguro em comparação com o teclado tradicional. Somente
16,6% disseram que esse método é um pouco mais seguro. Note-se que a segurança
percebida pelo método de stroke é maior que a do Teclanômade, contudo a intenção de
uso é muito menor. Isso reforça a importância do fator usabilidade, pois mesmo que a
segurança percebida e/ou efetiva seja maior, a tendência do usuário é não utilizar métodos
mais complexos que reduzem a usabilidade.

Além disso, todos os usuários acharam difı́cil de lembrar o PIN com stroke. As
opiniões foram divididas: 46,2% dos usuários disseram que é muito difı́cil lembrar o
PIN, enquanto 53,8% disseram que é um pouco mais difı́cil lembrar o PIN com stroke.
Nesse caso, é importante notar que o PIN com stroke contém oito informações, quatro
números e quatro direções, enquanto os outros testes utilizaram somente quatro números.
Mesmo que o usuário pudesse ver o PIN na tela do computador, a entrada do PIN com
stroke possuı́a o dobro de informações. Esse fator pode ter ampliado a dificuldade de
memorização relatada nos testes com stroke.

5.4. Análise da coloração de linhas
Os resultados indicam que não houve nenhum efeito da coloração de linhas no teclado tra-
dicional. No Teclanômade houve um pequeno aumento do tempo de resposta do usuário.
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Esse resultado é consistente com os depoimentos dos usuários que também apontaram
que a coloração dificultou a identificação das teclas. Provavelmente, a mudança de cor
afetou de forma negativa o reconhecimento das teclas, principalmente no Teclanômade.

Na figura 9, observa-se que a adição da cor ao teclado tradicional, nas variações
com e sem stroke, a taxa de erro aumentou em cerca de 7%. A adição da cor no Te-
clanômade não causou impactos na taxa de erro. A adição da cor juntamente com o stroke
apresentou quase 3% a mais de erros em relação ao Teclanômade com stroke.

Esses resultados invalidam a hipótese de que a coloração poderia ajudar na usabi-
lidade do teclado. Aliado ao fato da coloração ampliar a possibilidade de ataques visuais,
conclui-se que o uso dessa técnica tende a ser desaconselhável.

6. Conclusões

A importância dos dispositivos inteligentes é cada vez maior em nosso dia a dia. Tal re-
levância faz com que a concepção de mecanismos de autenticação para esses dispositivos
seja uma questão chave. Neste trabalho, primeiro argumentamos que as propostas “estado
da arte” não foram capazes de suprir as demandas de usuários de dispositivos inteligen-
tes. Em seguida, abordamos este problema propondo o Teclanômade, um esquema de
autenticação de usuários em dispositivos baseado em teclados itinerantes. Quando com-
parado às propostas existentes, Teclanômade mostrou-se capaz de apresentar um bom
equilı́brio entre usabilidade e privacidade. A primeira foi atingida ao se manter a posição
relativa das teclas igual a dos teclados tradicionais. Já o aumento da privacidade, por sua
vez, foi fruto da natureza nômade do teclado, em que as teclas aparecem em posições dis-
tintas da tela cada vez que o teclado é acionado. Nossos resultados indicaram que o atraso
na entrada do usuário acarretado pelo Teclanômade é, em média, de apenas 0,5 segundo.
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Abstract. One-time or static authentication is not sufficient in many 

applications and continuous authentication methods can provide a way to 

increase security in situations where an application could be compromised or 

misused after statically authenticating the user. The aim of this work is to 

evaluate the use of the Photoplethysmographic Signal (PPG) in continuous 

authentication and identify the requirements of the system that should be used 

to record and process the signal. Different types of sensors, sampling rates, 

and analog to digital conversion resolutions were tested in order to identify 

the configuration that best suits the application requirements. The algorithms 

used for processing the PPG signal as well as the size of the samples used in 

the authentication process were also analyzed during the experiments. In 

order to achieve the set objective, a dataset of PPG signals was developed 

since it was not possible to find open datasets with long term monitoring 

samples of individuals. 

  

1 Introduction 

User authentication is performed usually at the moment of granting user access to 

resources. This service can be performed through something the user knows, has, is  or 

even his/her location (Ghogare, Jadhav, Chadha, & Patil, 2012). The authentication 

based on what the user knows is performed using some information shared between the 

user and the system. In this case, the parties share a secret, e.g., a password or the 

answer to a security question. The authentication using something the user has is 

performed by the user presenting some physical device such as a smart card or a token 
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recognized by the system as being the property of a specific user. The authentication 

based on something the user is requires some kind of hardware capable of collecting 

biometric information from the user and matching such information with a pattern 

stored previously. It is also possible to combine two or more authentication methods in 

order to increase the security level.  

Traditional approaches for user authentication consist of only checking the user identity 

once, typically at login time; however, this may allow a hacker to hijack the session after 

the authentication phase. Continuous authentication, which consists of repeatedly 

verifying user identity during a session, has been advocated as a way to address the 

above mentioned limitation. The principle of continuous authentication is to monitor the 

user behavior during the session while discriminating between normal and suspicious 

occurrences.  In case of suspicious behavior the user session is locked or an alert is 

generated.   The flag to prompt another authentication is based on time or the amount of 

data (delay between consecutive re-authentication). Continuous authentication has been 

applied for intrusion detection, network forensics, insider detection, and session security 

(Traore & Ahmed, 2011) (Brocardo, Traore, & Woungang, 2014). The process involves 

several key requirements including the need for low authentication delay, high accuracy, 

and the ability to withstand forgery. Additionally, the biometric capture device and 

environment, and the flexibility of the authentication process, play an important role in 

user acceptability.  

Among the capture devices used (in continuous authentication) are not only traditional 

input devices, such as mouse and keyboard, but increasingly wearable devices, such as 

smartphones. The development of wearable devices has required new and improved 

sensors that along with Smartphone applications provide the infrastructure required to 

easily collect physiological data from users.  This information has been used for 

monitoring fitness activities and also for personal healthcare. The devices developed 

allow the recording and storage of physiological signals such as electrocardiograms 

(ECG), plethysmograms and electromyograms and present the possibility of using these 

signals in other areas such as user authentication. The analysis of the plethysmographic 

waveform and electrocardiogram offers a low cost alternative for continuous 

authentication.   

ECG is a graphical record of the electrical activity that is generated by depolarization 

and repolarization of the atria and ventricles. It is well suited for analysis by joint time-

frequency and time-scale distributions. An ECG signal has a strong time-varying 

morphological characteristic, identified as the P-QRS-T complex. The signal 

frequencies are distributed by low frequency - P and T waves and  mid to high frequency 

QRS complex  (Haque, Ali, Kiber, & Hasan, 2009) (Islam, Haque, Tangim, Ahammad, 

& Khondokar, 2012). 

There are several types of plethysmograph, however, photoplethysmograph (PPG) is 

usually seen as the most adequate for continuous authentication, as it is not invasive,  it 

is cost-effective and can achieve high accuracy (Elgendi, 2012). PPG is used to estimate 

the skin blood flow using red or infrared light. Traditionally, it can be used for 

measuring the oxygen saturation, blood pressure, cardiac output, and for assessing 

autonomic functions. The PPG amplitude is measured using transmission-mode index 

finger pulse probe. 
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In this work, only the PPG waveform will be studied. Our goal is to explore the 

requirements of systems that perform continuous authentication based on PPG signals 

and also develop a dataset with PPG signals to be used in the development of a 

continuous authentication system. The remainder of the paper is organized as follows. In 

Section 2, related work is discussed. In Section 3, the architecture of the system is 

presented. In Section 4, the data collection procedures and datasets are presented. In 

Section 5, our biometric processing model is introduced. In Section 6, we analyze 

sample data and present obtained performance results. Section 7 presents some final 

considerations and discusses future works.  

 

2 Related Work 

Several papers have been published on using PPG signal in areas such as healthcare 

(Sriram, Shin, Choudhury, & Kotz, 2009), fitness (Gupta & Jilla, 2011), and also on 

research aiming to develop new sensors that explore the earlobe PPG (Yap Jiunn, Gi-

Hyun, & Do-Un, 2011). A method of liveness detection based on pulse oximetry, 

proposed by Reddy et al. (Reddy, Kumar, Rahman, & Mundra, 2007), can also be used 

in the detection of fake fingerprints. 

The use of ECG and PPG signals in authentication has also been studied for some time 

(Jianchu, Xiaodong, & Yongbo, 2007). Works by Biel et al. (Biel, Pettersson, Philipson, 

& Wide, 2001) and Singh and Singh (Singh & Singh, 2012) show that the use of ECG 

signals in biometric authentication is not new.  There is also a few proposals on using 

these signals in continuous authentication (Bonissi et al., 2013; Coutinho, Fred, & 

Figueiredo, 2011; Guennoun, Abbad, Talom, Rahman, & El-Khatib, 2009). According 

to Hyun-Min (Hyun-Min et al., 2009) it is possible to use PPG or ECG signals in the 

monitoring of individual user behavior. Work from Labati et al. (Labati, Sassi, & Scotti, 

2013) aims to prove that it is possible to use ECG signals once QRS complex is stable 

enough to achieve continuous authentication. 

The increase in the volume of published articles indicates that this kind of devices 

presents some viability but it is yet to be shown that they can be used in a sustained way 

for continuous authentication. It is known that the ECG and PPG waveforms present a 

lot of variability when the individual under analysis is resting, and even more so when 

the individual is performing some kind of exercise.  

However, there is no database with long term PPG waveforms and the published works 

are based only on individuals in resting state. Our goal, in this work, is to develop a 

dataset with both steady state and after exercise signals. A continuous authentication 

solution will only be possible if both kinds of signals are understood and can be used to 

uniquely identify a subject.  
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3 System Architecture 

The system architecture used in the experiments is shown in Figure 1. The system 

consists of a sensor, a signal conditioning unit (Low pass and high pass analog filters) 

and digitization hardware (analog to digital converter) and a data processing algorithm 

(extraction and decision).  

 

Figure 1 - System Architecture 

In this work the sensor and the digitization modules were tested under different 

configurations to study the parameters of the system such as sampling rate, resolution 

and sensor specification. Only the infrared LED was used since reading the percentage 

of hemoglobin molecules in the arterial blood, which are saturated with oxygen (SaO2), 

was not our goal. A Nellcor DS-100A and a HRM-2511E sensors were used in the tests. 

The HRM-2511E is a transmission-mode sensor that uses only the infrared LED. The 

Nellcor DS-100A is a transmission-mode sensor that provides two LEDs, an infrared 

and a red widely used as a spo2 sensor. Both sensors provided similar results. 

Consequently, the Nellcor DS-100A was chosen in the signal recording, since the use of 

the red LED could be useful in future work. Figure 2 shows a sample PPG signal 

recorded using the Nellcore sensor and a 12 ADC.  

 

 

Figure 2 - PPG Waveform 
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The signal from the sensor must be amplified and filtered prior to digitization. Once the 

signal has been properly processed it is digitized using 8 or 12-bit analog to digital 

converter. The PPG waveform usually involves frequencies ranging from 0.5 to 2.5 Hz 

and the breathing rates modulating the PPG signal involves half those frequencies. As 

the waveform involves a low frequency, a high sampling rate is not required. We used a 

750 Hz sampling rate that proved to be enough for the goal of the present research. In 

the initial phase of our research, higher sampling rates were tested, but it appeared that 

there was no real gain in using higher sampling rates, and that requires more processing 

time providing a lot of redundant data. 

The resolution was also analyzed and it was found that 8-bit is enough for the present 

application. The tests using 12-bit resolution did not provide relevant information since 

the signal does not present fast amplitude variations. 

We chose a transmission mode PPG sensor and an 8-bit analog digital convertor that 

could provide the data required and low power consumption. This might be a 

requirement, for instance, when the system is used as a wristband. 

 

4 Experimental Data Collection 

In this section, we give an outline of our experimental data collection method and 

describe the collected data. 

4.1 Data Collection Method 

In order to calibrate the process and collect consistent data, a specific procedure was 

established and used for both the subjects under analysis and the experimenter. Initially, 

the subject whose PPG signal was being recorded had to be seated in a relaxed position 

in front of a table. Next, the individuals had to lay their arms on the table and bend them 

parallel to their thoraxes. After placing the index finger in the finger clip the subject had 

to avoid abrupt movements due to the sensitivity of the equipment. Additionally, the 

subjects were asked to avoid changing their breathing in order to obtain more regular 

amplitude from the signal, even though the normalization process eliminates this 

concern. The PPG signal collected by finger pulse sensor presents variability due to arm 

position and movement. 

The steps concerning the experimenter are related to the use of the software to collect 

reliable data. Firstly, it was necessary to evaluate whether the signal was stabilized, i.e., 

if its expected shape was being observed. Only after this check, the data recording could 

be started. Secondly, it was decided that the ideal recording time would be around one 

minute since the amount of data collected in this period provides a reasonable number of 

cycles taking into account the fact that some segments of the signal were affected by the 

sensitivity of the sensor. 

4.2 Collected Data 

The data was collected in 2 phases: an exploratory phase and a follow-up phase. The 

data collected in the exploratory phase was used to identify possible problems that could 
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happen during the data collection, and design our biometric recognition model.  The 

data collected in the follow-up phase, was used to test and validate our model. 

Three subjects, at the ages of 15, 21 and 48, participated in the exploratory phase. Each 

of these subjects provided 2 sets of data samples at resting state and 1 set of data sample 

after exercising. The 3 data sets were collected consecutively at 5 days interval. Each of 

the resting samples consists of 1 minute data collected at 60 minutes time interval over 6 

hours. The exercising samples were collected for 3 minutes starting from the end of the 

exercise.  

During the follow-up phase, we collected another dataset from 7 additional subjects 

with ages from 21 to 30 years. Each of these subjects provided a single sample of one 

minute duration. 

5 Data Processing Model 

In this section, we present our biometric processing model by discussing about template 

matching and template size. The proposed model uses cross-correlation to identify 

similarities between the templates stored in the database and the PPG signal recorded 

from the user being authenticated. 

5.1 Template Matching 

For authentication, we need to compare a (received) sample against the template or 

pattern corresponding to the claimed identity. 

Since the PPG signal presents a lot of variability due to physiological aspects such as 

respiration and also related to the way a sensor interacts with the individual it is 

necessary to pre-process it before using it to compare to other signals from the same 

individual. The signal before being used is normalized to zero mean and unit standard 

deviation. According to Lin et al.  (Lin, Keogh, Lonardi, & Patel, 2002), this type of 

time-series normalization is the best known transformation of the raw time-series that 

preserves original time-series features.  

Before using the PPG signal for authentication it is necessary to identify a common start 

point to be used in the signal processing. For this purpose, we calculate the first 

derivative of the normalized signal to find the minima used as the start point as shown 

in Figure 3.  

The discrete derivative, , is calculated using the difference between the present value 

and the next value. The variability found in the signal makes it difficult to align two 

samples for the authentication process. This alignment problem translates into 

inaccuracies in the cross-correlation between the base signal and the signal under 

analysis.  
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Figure 3 - First Derivative (FD) of a PPG signal 

 

The last aspect to be adjusted is related to the alignment between the PPG signal used as 

template (or reference) and the signal to be verified. Such adjustment is expected due to 

the fact that the variability between two signals from the same subject creates some 

delay. A cross-correlation lag analysis provides information about de delay and shape 

similarity between two time series. Figure 4 shows a plot of a cross-correlation function 

of two signals where there is a small delay between the two time series. 

 

 

Figure 4 - Cross-Correlation function between two PPG samples 

 

The information about the signal alignment can be obtained from the cross-correlation 

function (see Figure 4) or through the use of dynamic time warping. In order to compute 

the similarity it is necessary to align the two time series. It is expected that the two time 

series will present the same shape but no perfect alignment with respect to the X axis. 

The lack of alignment is due to the variability of the PPG signal and also to the error 

introduced by the quantization in the digitization process. Dynamic Time Warping is 

used for measuring the similarity between two PPG signals. Figure 5 shows the plot of 

two PPG signals seen as two time series. In order to compute the similarity between the 

two time series the library dtw from the statistical package R was used. The results are 
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similar to the ones provided by cross-correlation analysis. Both techniques can be used 

to quantify the lag between the signals. The information about the lag was used to align 

both time series as can be seen in Figure 5.  Figure 6 shows the cross-correlation 

function between both time series after perfect alignment is achieved. 

 

Figure 5 - Dynamic Time Warping for measuring the similarity between two PPG 
signals 

 

 

Figure 6 - Cross-correlation function showing a perfect alignment 

 

After the pre-processing stage the PPG signal is stored in the database. The signal will 

be used to determine the number of heartbeat samples required for the authentication. 

The signal will also be used to study the impact of the variability due to exercise on the 

authentication process.  

5.2 Template Size 

Adequate subset of the heartbeats or cycles of the PPG signal must be used for 

enrolment or to build the biometric template. The variability makes it difficult to 
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correlate two waveforms from the same person when using many cycles from the PPG 

waveform.  

Using the exploratory datasets (involving 3 persons), tests were performed with 

different sample sizes, showing that it is possible to use 3 heartbeats to achieve the 

expected discrimination between samples from different users. It was found that the 

increase in the number of heartbeats will decrease the correlation between the base 

signal and the subject under analysis. This is due to the large variability found in PPG 

waveform. The increase in the number of heartbeats used in the authentication from 3 to 

5, for example, decreases the cross correlation by about 6%. Using a lower number of 

heartbeats is desirable to save processing and power resources. However, using a 

number of heartbeats lower than 3 will decrease the cross correlation value as shown in 

Table 1. 

 

Table 1 - Cross-correlation values for different heartbeat numbers 

Number of Heartbeats 2 3 4 5 

Cross correlation 0,86 0,903 0,889 0,840 

 

6 Data Analysis and Results 

 

Figure 7 shows two samples from the same subject but taken 7 days apart. The subject 

under test was in resting and relaxed state. The variations are mostly due to the 

respiration process. A 0.82 cross-correlation value was found between the PPG signal 

samples of these two days. 

 

Figure 7 - Two Samples 7 Days Apart 
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Another test was performed to identify the impact of exercise on the cross-correlation 

function between different signals of a subject. PPG signals from the subject in resting 

state and after some exercise were recorded, as shown in Figure 8. The average cross 

correlation value between PPG signals from the same subject in resting state would be 

about 0.91. In this case the cross correlation was computed as 0.25 at the end of the 

exercise and 0.6 20 seconds after the end of the exercise. The monitoring of the subject 

under test showed that she would take about 2 minutes to return from exercise, a 15-

minute walk or a 4-flight series of stair-climbing. Based on these tests it is possible to 

identify the individual since the database contains at least one sample from the rest state 

and another sample of the individual under exercise. The heartbeat variability increases 

during exercises and it was possible to verify that rise time is more stable than the fall 

time. 

 

 

Figure 8 - PPG Signal at Rest and after Exercise 

 

Table 2 shows the cross-correlation between base sample and consecutive samples from 

the same subject. The low cross-correlation found between S1xS4 and S1xS8 can be 

explained by problems related to interaction between the sensor and the user.  

 

 

Table 2 - Cross-correlation between base sample and consecutive samples 
from the same user 

 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

S1 0.84 0.8 0.5 0.85 0.82 0.93 0.76 0.9 0.87 0.89 

 

Table 3 shows the evolution of the cross-correlation over a day. The data was collected 

each 4 hours and shows the variability present in the signal. The signal was collected in 
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a controlled way allowing the subject to rest for some time before collecting the data. So 

the noise due to movement is reduced and the variability is due mostly to respiration or 

mood.  

 

Table 3 - Cross-correlation for samples collected over 4 hours monitoring 

 S1 S2 S3 S4 

S1 1 0.88 0.84 0.90 

S2 0.88 1 0.95 0.94 

S3 0.84 0.95 1 0.91 

S4 0.90 0.94 0.91 1 

 

Based on the above experiments the PPG signal yields encouraging results when used in 

continuous user authentication. It appears that is necessary to use at least two samples to 

allow user authentication along the time, one with the individual in rest state and 

another one after exercise.  

Table 4 shows the cross-correlation between the samples for the 7 subjects involved in 

our test dataset. It can be seen that it is possible to discriminate the individuals in resting 

state using the cross-correlation values. The values are based on a 3 heartbeat sample 

(150 points) and more research must be done to verify the improvement when increasing 

the number of heartbeat in the sample.  

 

Table 4 - Cross-correlation values between 7 different users 

 U1-A U2-B U3-D U4-G U5-J U6-JD U7-MJ 

U1-A 1 0.4 0.25 0.7 0.7 0.78 0.49 

U2-B 0.4 1 0.5 0.5 0.5 0.45 0.6 

U3-D 0.25 0.5 1 0.43 0.53 0.44 0.5 

U4-G 0.7 0.5 0.43 1 0.66 0.6 0.7 

U5-J 0.7 0.5 0.53 0.66 1 0.8 0.55 

U6-JD 0.78 0.45 0.44 0.6 0.8 1 0.45 

U7-MJ 0.49 0.6 0.5 0.7 0.55 0.45 1 

 

 

Table 5 shows False Acceptation Rate (FAR) and False Rejection Rate (FRR) over the 

same 7 users for different cross-correlation values threshold. Lowering false acceptance 

rate makes false rejects more common, and vice-versa.  
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Tabela 5 - Average Values for FRR and FAR over 7 Users 

Threshold FAR(%) FRR(%) 

0.95 0% 88% 

0.90 0% 80% 

0.85 0% 35% 

0.80 2% 10% 

0.75 6% 5% 

0.70 18% 2% 

0.65 24% 0% 

 

 

 

7 Conclusions 

 

We have in this paper the use of finger pulse oximetry as a biometric data source for 

continuous authentication. The PPG signal recorded from this kind of device can 

provide information to ensure the user identity at the login time and throughout the 

session. 

In this work, we collected data from 10 subjects using different system configurations in 

order to understand the best configuration to be used in continuous user authentication 

using this kind of signal.  

It was found that lower sample rates and lower resolutions (an 8-bit resolution was used 

in this work) are enough to achieve proper user identification. This specification is in 

accordance with requirements to be fulfilled that are low power consumption, low cost 

and portability. The low power consumption requirement is one of the most important 

since it is necessary for the device to be incorporated in wearable devices such as a 

wristband. Also, continuous authentication requires the recording of the signal 

periodically. The components used in the prototype are low-cost, making it possible to 

develop a low cost sensor to be used in large scale.  

The results obtained from the analysis of 10 users are encouraging, but it is better to 

acknowledge that these results are still not enough to draw a significant statistical 

conclusion. Further works will be carried out to maximize data collection with more 

users to be allowed to draw significant statistical conclusion and to address the noise 

and motion artifacts found in the PPG signal. 
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Abstract. The use of biometrics, until very recently, has been restricted to high-
security environments and criminal identification applications, for economic
and technological reasons. However, with its popularisation, it has been noted
that users within the system may have different degrees of accuracy. Some peo-
ple may have trouble authenticating, while others may be particularly vulnera-
ble to imitation. Recent studies have investigated and identified these types of
users, giving them the names of animals: Sheep, Goats, Lambs, Wolves, Doves,
Chameleons, Worms and Phantoms. The aim of this study is to evaluate the ex-
istence of these animals in a database of fingerprints by proposing a new way of
their identification, based on the performance of verification between subjects
samples.

1. Introduction
In biometric authentication systems, it is common to have some inconsistencies in the
accuracy of different users. Thus, biometric systems designers are interested in iden-
tifying groups of users who have poor performance because they can be the cause of
a disproportionate number of verification errors. An analysis of these users, and com-
mon features between them, can expose a fundamental vulnerability in a biometric sys-
tem, and, by addressing this vulnerability it is possible to design more reliable systems
[Yager and Dunstone 2009].

Doddington [Doddington et al. 1998] introduced the concept of menagerie bio-
metrics (biometrics zoo) and identified four groups of users, which gave the following
animal names: sheep, goats, lambs and wolves. More recently, Yager and Dunstone
[Yager and Dunstone 2007] identified four other groups of users: doves, chameleons,
worms and phantoms. Each of these animals has a different behaviour in the system.

Although it is accepted that these animals exist, their current identification pro-
tocol is very much dependent on the performance of the system (features used and clas-
sification algorithm, for example). Moreover, there is not, to our knowledge, a detailed
investigation of how these animals are related with each other as well as how the explo-
ration of this information can be used in real life applications.

This paper presents an investigation of the presence of animals in a fingerprint
identification biometric system and evaluate the causes of their appearances. The main
aim is to propose a new method of investigation and analysis of biometric systems, which
differs from traditional methods which focus on statistical evaluation of global errors,
such as ROC (Receiver Operating Characteristic) curves and EER (Equal Error Rate).
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These statistics are useful for evaluating a biometric system as a whole, but they might
ignore idiosyncrasies associated with users characteristics.

2. The biometric menagerie

A biometric-based authentication system can vary significantly, in terms of recognition
performance, from one user to another. The vast majority of users have a satisfactory
performance, while others are falsely rejected by the system or easily impersonated by
impostors. As already mentioned, several groups of problematic users were identified,
and each one was given the name of an animal which, similarly, reflects its behaviour.
The concept of biometric menagerie was formalised and the first four animals can be
described as follows:

a. Sheep represent the majority of the population and are usually easy to identify by
the system;

b. Goats are users usually difficult to identify by the system. These individuals tend
to have a low match scores when compared with themselves. They represent a
disproportionate increase in the FRR (False Rejection Raet);

c. Lambs are individuals easy to impersonate. Other users tend to have a relatively
high match scores when compared with lamb users. They represent a dispropor-
tionate increase in the FAR (False Acceptance Rate);

d. Wolves are good at impersonating users. When compared against other users, they
tend to have a high match scores. Like lambs, they represent a disproportionate
increase in the FAR.

In this classification, only goats, lambs and wolves can have a negative impact
on the system error rate, therefore users in these categories are called weak users. Dif-
ferent investigations [Doddington et al. 1998, Hicklin et al. 2005, Poh and Kittler 2008,
Poh and Kittler 2009] have confirmed that the weak users constitute only in a small frac-
tion of the population of a biometric system, however, their contribution in the error rate
can be disproportionately high.

In a recent investigation by Yager and Dunstone [Yager and Dunstone 2007], four
new animals were proposed, as follows:

e. Worms are individuals who, like goats, tend to have a low match scores when
compared against themselves. In addition, they also tend to have a high match
score when compared against other individuals;

f. Chameleons are individuals who receive high match scores when compared
against any user, either himself, or another user;

g. Phantoms are individuals who receive low match scores when compared against
any user, including themselves;
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h. Doves represent the most “perfect” users of the biometric system. Such as sheeps,
they receive high match scores when compared against themselves, but they also
receive low match score when compared against other users.

It is important to note that the animals do not necessarily represent a distinct
and mutually exclusive subgroup of users [Doddington et al. 1998, Wayman 2004]. In
fact, it is possible that they do not even exist in a real system. Animals can be bet-
ter understood as a tendency of behaviour and, thus, an individual may be more sus-
ceptible to attack than another. Doddington conducted their study based on data from
speech recognition, but the concept of animals can be applied to several areas of bio-
metric identification. Subsequently, other studies have shown the existence of animals
in other biometric modalities. Wayman [Wayman 2004] demonstrated the existence
of lambs and wolves in fingerprint data with a high degree of significance; Wittman
[Wittman et al. 2006] examined the existence of animals in face recognition; Poh and Kit-
tler [Poh and Kittler 2008] showed, individually, the phenomenon in different biometrics;
and others, such as [Yager and Dunstone 2007].

These studies mentioned previously presented methods for dealing with the ani-
mals existence, but, when regarding the relationship between user groups, there are im-
portant questions to be considered. Firstly, the fact that a user is, notoriously, a lamb
might mean that he is more likely to be goat, for example. Doddington reported a positive
correlation between lambs and wolves. Indeed, lambs and wolves reflect a symmetry of
matching algorithms. Wittman showed that goats, on average, present also bad recogni-
tion rate when compared against other users. In other words, goats are terrible wolves.

3. Statistical analysis
In order to analysis the existence of the goats, lambs and wolves, we have used the well-
known Kruskal-Wallis method to test the null hypotheses with a level of significance at
0.01. The weak users belonging to these animals can be identified, if they exist, with a
statistical framework based on the concept of percentiles of match score, as proposed by
[Doddington et al. 1998]. We obtain the p-th percentile of the N ordered values calcu-
lating the rank r = p

100
× N + 1

2
. The percentile value of each group of animals is very

dependent on the database as well as the nature of the application. The percentile value
used for identifying goats, lambs and wolves was 2.5, the same used by Doddington.

One limitations of the Kruskal-Wallis test is its necessity of having at least five
samples in each distribution. Thus, in our investigation, each sample have its own animal
score. From the user’s template, we have calculated the performance of the animals as
follow:

• Goats:
– for each user, we have compared each template against all the templates of

himself, storing the worst result.
– we have tested the null hypothesis from the previous five results.
– the average of the five results is the goat score (genuine score).
– the users with goat score less than 2.5 percentile are considered goats.

• Lambs:
– for each user, we have compared all the samples of the others users with

each sample of this user, storing the best (higher) result. As each sample
is attacked by all others users, we have five results by user.
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– the average of these five results is the lamb score (impostor score).
– the users with lamb score greater than 97.5 percentile are considered lamb.

• Wolves:
– the test for the wolves is symmetric to the lambs test, thus, we only need

to reverse the comparison.

As the definition of worms, chameleons, phantoms and doves are based on the
relationship between genuine and impostor score of the users, the test of existence of
these animals groups use the values already calculated for the first animals.

The null hypothesis for worms, chameleons, phantoms and doves is that the gen-
uine and impostor score performance for each user are independent and, therefore, there
are about 1/16 users in each animal group. Thus, we use the concept of ranks and quartiles
to calculate the potential animals in each animal group and we test the null hypotheses
using the Equation (1) [Yager and Dunstone 2010].

f(c;n, p) =
n∑

i=c

(
n

i

)
pi(1− p)n−i (1)

As an example, we can calculate the amount of chameleons by analysing individ-
uals who have both high genuine and impostor score (GH ∩ IH). The Figure 1 shows the
distribution region where we find the potential chameleons.

Figure 1. Distribution region where we find potential chameleons
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Once the quantity of potential chameleons is calculated, we define a confidence
level α for the existence of the animal in the system. For our experiments α = 0.05.
The null hypotheses is rejected if f(c;n, p) < α, where, in this case, c is the quantity
of potential chameleons, n is the size of the users population and p the probability of an
individual be chameleon. If the null hypotheses is rejected, the users in that region will
be considered chameleons.

4. Results and discussion
In our study we have analysed the presence of animals in the fingerprint-based biometric
system, have identified the weak users and discussed the reason why these users are in that
weak group. We have also analysed the performance behaviour of each finger separately
and together.

4.1. Experimental Data
In order to perform our investigation, we have used the CASIA-FingerprintV5 [ref 2013]
database, that contains 20.000 fingerprint images of 500 individuals, where each individ-
ual contributed with 40 impressions (5 for each finger, except the little finger). The indi-
viduals were instructed to rotate the fingers with various levels of pressure to generate sig-
nificant intra-class variations. Figure 2 shows two images from the CASIA-FingerprintV5
database.

Figure 2. Example of images in the CASIA-FingerprintV5

In our experiments, we have only used the thumb finger of each individual for
simplicity, therefore, we ended up with 2500 samples.

We have extracted the fingerprint features of the images using the
MINDTCT [Watson et al. 2007b] feature extractor and have used the BOZORTH3
[Watson et al. 2007a] matcher to calculate the similarity between fingerprints. Both,
MINDTCT and BOZORTH3 matcher, are modules of the NBIS distribution.

4.2. Results for the analysis of existence: Goats
Figure 3 shows the mean distribution of worst genuine match score with an interval of
97.5% of confidence level. As a high genuine score represents a better matching, any user
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Figure 3. Distribution of the mean worst genuine match score.

Figure 4. Histogram of the mean worst genuine match score.

with a goat statistic value which is below the line can be considered as a goat relative to
other users. However, the presence of goats is not clear. If there were no user depen-
dencies, as proposed by the null hypotheses, only one user in forty would be below the
line.
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The histogram of the mean for the worst genuine match scores is shown in Fig-
ure 4. The values corresponding to the users below the 2.5 percentile are shown in red.
Clearly, the mean of the worst genuine scores are concentrated in the lower values. In
fact, 45.2% of users have the mean of the worst genuine score less than 20. On the other
hand, 24.4% of users have the genuine match score greater than 40 (recommended value
for the BOZORTH3 commercial use).

The Kruskal-Wallis test was applied to 500 users on the CASIA-FingerprintV5
and we have concluded that there are no significant evidence of the goat presence. There-
fore, the null hypothesis was not rejected with 0.05 of significance and the existence of
goats, at least for the system used, cannot be confirmed.

Figure 5 shows 3 samples of each of the two individuals with worst goat score. It
can be noted that there is a significant intra-class variation among samples of each user
and the samples of different regions are very noisy.

Figure 5. Above: 3 samples of the user with worst goat score; Below: samples
of the user with the second worst goat score.

4.3. Results for the analysis of existence: Lambs and Wolves

Figure 6 shows the impostor score distribution for lambs (right) and for wolves (left) with
a 97.5% confidence interval. As a low impostor score represents a worst matching, any
user below the line can be considered, respectively, a lamb and wolf relative to the other
users. The histogram of the lambs and the wolves is shown on Figure 7.

Once again, the Kruskal-Wallis test was applied to the users and we can conclude
that there are no significant evidences either of the lambs or the wolves presence. There-
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Figure 6. Distribution of the mean higher impostor match score.

Figure 7. Histogram of the mean higher impostor match score.

fore, the null hypothesis was not rejected with 0.05 of significance and the lambs and
wolves existence cannot be confirmed.

It is possible to note that among the 13 users with higher lamb score, 12 are within
the 13 users with higher wolf score. This can be explained as a reflection of the symme-
try of the matching algorithm BOZORTH3. We can also note that among the 13 users
with worst wolf scores, 2 users are among the worst goat scores, demonstrating that the
relationship between wolves and goats, reported by [Wittman et al. 2006], although less
expressive, also exists in this system and for this database.

Figure 8 shows samples from each of the two individuals with a higher tendency to
lamb and wolf. It can be said that these users are attacking each other. Due to the match-
ing algorithm nature, which takes into account the distance and the orientation between
minutiae pairs, it is difficult to identify, by the images, common features.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

163 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



Figure 8. Above: 3 samples of the user with higher tendency to lamb and wolf;
Below: samples of the user with the second higher tendency.

4.4. Results for the analysis of existence: Chameleons, Phantoms, Worms and
Doves

The Figure 9 shows the relationship between genuine and impostor match score. Ta-
ble 1 summarises the experimental outcomes and the associated probability values for
chameleons, phantoms, worms and doves using the new approach proposed in this paper.
It is possible to note a significant presence or absence of each animal. A possible inter-
pretation for a system like this (containing, or not, each animal) is that, in some cases,
the probability of a user be falsely rejected is not independent of the probability of being
falsely accepted. More importantly, these values show that the probability < 0.01% of
existence (or absence) of the animals are the result of chance.

Table 1. Results and probabilities for presence or absence of the animals.

Worms Doves Chmlns Phntms
Test absence absence present present

Probab. <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
qty. users 10 17 55 50

Due to the significant absence of worms and doves, Figure 9 illustrates a strong
positive correlation between the average genuine and the average impostor match score.
This result shows a significant population of phantoms in the lower left corner. Further
analysis shows that the major of phantoms are users which the fingerprints are quite dam-
aged.
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Figure 9. Relationship between genuine and impostor match scores.

4.5. Finger analysis

It is well accepted that the presence of goats, lambs and wolves can harm the user authen-
tication, however, if a user is a goat in one of its finger will also be for remaining others?
In order to verify how is the behaviour of the performance finger by finger, we have iden-
tified users for each animal. In this experiment, we have only considered the average of
the scores within the user value of 2.5 percentile. Therefore, we have considered only the
users who have a higher animal behaviour tendency.

The distribution of fingers considered as belonging to the user group that have
higher tendency for each animal is shown in Figure 10, while Table 2 shows the percent-
age of occurrences per finger. Initially, we can note that the number of fingers belonging
to wolves and lambs are the same. This, again, reflects the symmetry in the matching
algorithm, although 16% of the users belong to only one group of these two animals.

The number of users who have only a finger belonging to one of the animals is
represented by the majority. In this case, the mere use of a biometric authentication system
by using more than one finger can solve this specific problem.

Analysing the goat samples, we can note that approximately 10% of the users have
three or more fingers considered as a goat, and a user has five fingers.

As in the analysis of the existence of animals, we want know if the score distri-
bution is finger independent. If this hypothesis is true, this means that any finger can be
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Figure 10. Number of fingers by user belonging to each animal.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8

N
um

be
ro

fU
se
rs

Weak Fingers

Weak Fingers byUser

All  animals

Only  goats  and  lambs

Figure 11. Number of weak fingers by user.

chosen for authentication resulting in the system performance being the same. We have
once again used the Kruskal-Wallis test to verify this independence, and thus, the null
hypothesis is that this score distribution is finger independent.

In this experiment, the distribution for each finger is represented by the mean
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Table 2. Percentage distribution of users by fingers occurrence for each animal.

1 finger 2 fgrs 3 fgrs 4 fgrs 5 fgrs
Goat 69.01% 21.13% 5.63% 2.82% 1.41%
Lamb 77.38% 21.43% 1.19% 0% 0%
Wolf 77.38% 21.43% 1.19% 0% 0%

score of all users. Therefore, we have, for each finger, the mean score of all user in the
2.5 percentile. We perform this analysis for each animal and, for all of them, the null
hypothesis was rejected with 0.01 of significance level.

5. Final remarks
This paper has introduced an investigation of the presence of the biometric menagerie
in a fingerprint-based biometric authentication system. It was shown that, despite what
is claimed in the literature, there is no statistical significance evidence for the existence
of goats, lambs and wolves. This is mainly due to the fact that, although the users tend
to have individual match score distributions of genuine and impostor match score, some
factors can reduce this effect, such as a good algorithm for the minutiae extraction.

On the other hand, we have found evidence of the existence of the other four
animals (worms, doves, chameleons, and phantoms). These animals are defined in terms
of the relationship between genuine and impostor match scores, and it was shown that
they are present or absent significantly in real biometric fingerprints. This presence or
absence of these animals do reflect the properties of the matching algorithm as well as the
population of users.

We can, therefore, conclude that the reasons for the existence of a particular group
of animals are varied and complex. They depend on a number of factors, including the
processes used in the registration, feature extraction and matching algorithm, the quality
of the captured fingerprint by the sensor and the intrinsic properties of the user population.
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Abstract. This work presents a detailed theoretical evaluation and compares
the computational costs of Ate, R-Ate and Optimal Ate bilinear pairings defined
over Barreto-Naehrig curves. The evaluation confirmed some experimental re-
sults present in the literature, showing a slightly better performance (around
0, 5%) of R-Ate pairings over Optimal Ate. Moreover, a virtual generic proces-
sor, with a restricted instruction set, was used to measure and compare the costs
of the mentioned pairings under different conditions, such as different word sizes
(including 128 and 256 bits), different multipliers and different coordinates. The
change in word size was found to have the largest impact in the pairings com-
putational costs when compared to other parameters.

1. Introdução

Emparelhamentos bilineares são funções que mapeiam dois elementos, que podem ser de
conjuntos distintos ou não, em um terceiro elemento de outro conjunto. Os emparelha-
mentos bilineares sobre curvas elı́pticas pertencem a uma classe desses mapeamentos, que
recebem como argumentos elementos (pontos) de certas curvas elı́pticas.

O cálculo de emparelhamentos bilineares é dividido em duas etapas: o laço de
Miller, cujo custo de execução representa a parte mais significativa do custo total, e a
exponenciação final, que garante a unicidade do emparelhamento (esta segunda etapa
não é necessária em todos os tipos de emparelhamentos). O cálculo do laço de Miller é
efetuado tradicionalmente por meio do algoritmo de Miller, um algoritmo iterativo que
computa o valor do emparelhamento em tempo polinomial, porém com um alto custo
computacional. A eficiência de quaisquer protocolos baseados em emparelhamentos de-
pende diretamente do custo de execução do algoritmo de cálculo destes emparelhamentos.

Para minimizar o custo de cálculo dos emparelhamentos, diversas formas
de otimização foram propostas, entre elas a utilização de diferentes tipos de cur-
vas, como as de Miyaji-Nakabayashi-Takano [Miyaji et al. 2001] e Barreto-Naehrig
[Barreto and Naehrig 2002]. Outra tentativa de facilitar a utilização de emparelha-
mentos bilineares em protocolos criptográficos, foi o desenvolvimento de algoritmos
de cálculo de emparelhamentos bilineares alternativos ao de Miller, como o BKLS
[A. J. Devegili and Dahab 2007], que é uma otimização do algoritmo de Miller por meio
de escolhas apropriadas dos parâmetros utilizados para definir a função de empare-
lhamento.
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Os tipos de emparelhamentos bilineares inicialmente utilizados em criptografia
foram os de Weil e Tate. No decorrer da primeira década do século 21, em busca de
maior eficiência dos criptossistemas baseados em emparelhamentos, foram propostos
novos tipos, como o emparelhamento Eta [Barreto et al. 2004], Ate [Hess et al. 2006],
R-Ate [E. Lee and Park 2008], χ−Ate [Galbraith and Paterson 2008] e o Optimal Ate
[Vercauteren 2010], um dos mais utilizados atualmente.

Com base na literatura é possı́vel encontrar trabalhos que apresentam
implementações de diferentes tipos de emparelhamentos sob as mesmas condições, uti-
lizando como métricas de comparação medidas de tempo, número de ciclos, entre outras.
Porém, os resultados dessas implementações podem variar de acordo com a arquitetura
do processador.

Este trabalho tem os seguintes objetivos:

- comparar o custo de cálculo dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate no
nı́vel de operações aritméticas sobre corpos finitos, quando definidos sobre curvas
do tipo Barreto-Naehrig;

- avaliar o impacto que o tamanho da palavra e outras caracterı́sticas de um proces-
sador têm sobre o custo destes emparelhamentos.

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou: confirmar de forma teórica que o empare-
lhamento R-ate pode ser mais eficiente que o Optimal Ate; avaliar o custo de cálculo
destes emparelhamentos em situações não existentes na prática, como por exemplo, com
processadores de 128 e 256 bits; constatar que o tamanho da palavra do processador é a
caracterı́stica que mais impacta o desempenho no cálculo dos emparelhamentos.

2. Conceitos preliminares

Uma curva elı́ptica E definida sobre um conjunto Fp é dada pela equação de Weierstrass
E : y2 + axy + by ≡ x3 + cx2 + dx + e (mod p) onde a, b, c, d, e ∈ Fp. Esta pode ser
escrita também na forma reduzida de Weierstrass E : y2 ≡ x3 + ax + b (mod p) onde
a, b ∈ Fp e 4a3 + 27b2 6= 0. O conjunto de pontos da curva, juntamente com um ponto
especial∞ (ponto no infinito) é denominado grupo elı́ptico, sendo denotado por E(Fp).
Ou seja, E(Fp) = {(x, y) ∈ E} ∪ {∞}. Seja P ∈ E(Fp), então a ordem de P é o menor
inteiro n tal que n · P = ∞. Seja o conjunto E(Fpk)[n]. Neste caso, k é chamado de
grau de imersão de E, sendo definido como o menor valor inteiro, tal que n|(pk − 1) e
n - (ps − 1) para qualquer 0 < s < k.

Existem curvas elı́pticas que são mais adequadas para emparelhamentos, sendo
denominadas curvas amigáveis a emparelhamentos (Pairing-Friendly Elliptic Curves). O
tipo de curva amigável mais utilizado atualmente é a curva Barreto-Naehrig, ou BN. As
curvas BN são definidas sobre corpos finitos primos, e possuem ordem prima. Nestas
curvas, os parâmetros necessários para configuração do sistema são obtidos da seguinte
forma: seja u ∈ Z∗ escolhido de tal modo que a caracterı́stica p do corpo Fp sobre o qual a
curva elı́pticaE(Fp) é definida, seja dada pela equação p(u) = 36u4+36u3+24u2+6u+1,
onde p é primo. A ordem da curva E é dada por n(u) = 36u4 + 36u3 + 18u2 + 6u + 1,
sendo n primo, e o traço de Frobenius da curva obtido a partir de t(u) = 6u2 + 1. Vale
ressaltar que o parâmetro u configura o nı́vel de segurança de um sistema definido sobre
uma curva BN.
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3. Emparelhamentos bilineares

Definição 3.1. Sejam dois grupos cı́clicos aditivos G1, G2 e um grupo cı́clico multiplica-
tivo G3, todos de ordem prima n. Um emparelhamento bilinear, e, é um mapa bilinear
não-degenerado e eficientemente computável,

e: G1 ×G2 → G3

que satisfaz as seguintes propriedades:

(i) Bilinearidade: ∀(P,Q) ∈ G1 × G2, ∀a, b ∈ Fp, e(aP, bQ) = e(−aP,−bQ) =
e(bP, aQ) = e(abP,Q) = e(P, abQ) = e(P, bQ)a = e(bP,Q)a = e(aP,Q)b =
e(P, aQ)b = e(P,Q)ab.

(ii) Não-degeneração: e(P,Q) 6= I , onde I é o elemento identidade do grupo multi-
plicativo G3, sendo P ∈ G1 e Q ∈ G2 geradores destes grupos.

(iii) Computabilidade: O emparelhamento e(P,Q) deve ser computado eficientemente
em tempo polinomial.

3.1. Tipos de emparelhamentos

A busca por eficiência no cálculo dos emparelhamentos possibilitou a descoberta de ou-
tros tipos de emparelhamentos, derivados a partir dos emparelhamentos básicos de Weil e
de Tate, os dois precursores em aplicações criptográficas. Esta seção apresenta os empare-
lhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate que são alguns dos obtidos a partir das otimizações
no emparelhamento de Tate.

O emparelhamento Ate é uma versão generalizada do emparelhamento Eta para
curvas elı́pticas ordinárias amigáveis a emparelhamentos [Hess et al. 2006].

Definição 3.2 (Ate). Seja P ∈ E(Fp)[n] e Q ∈ E(Fpk)[n]. O emparelhamento Ate pode
ser definido de forma genérica como

eAte(P,Q) = fj,P (Q)
(pk−1)/n.

sendo j = t − 1, onde t representa o traço de Frobenius de E e fj,P a função de Miller
que é obtida no decorrer do cálculo de jP .

O Algoritmo 1 apresenta um método de cálculo do emparelhamento Ate, uti-
lizando o algoritmo BKLS [A. J. Devegili and Dahab 2007]. A função gT,Q(P ) será de-
talhada mais adiante.

O emparelhamento R-Ate é uma generalização do emparelhamento Ate, e pode
ser definido sobre curvas elı́pticas e hiperelı́pticas [E. Lee and Park 2008].

Definição 3.3 (R-Ate). Seja P ∈ E(Fp)[n], Q ∈ E(Fpk)[n]. O emparelhamento R-Ate é
dado por

eR−Ate(Q,P ) = (f · (f · ljQ,Q(P ))p · lφ(jQ+Q),jQ(P ))
pk−1

n .

onde j = −6u− 3, φ(Q) = φ(xQ, yQ) = (xpQ, y
p
Q) e lφ(jQ+Q),jQ representa a equação da

reta que passa pelos pontos φ(jQ+Q) e jQ.
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Algoritmo 1 Emparelhamento Ate
1: function ATE

2: Entrada: P ∈ E(Fp)[n], Q ∈ E(Fpk) e j = t− 1 =

dlog2je∑

i=0

2iji.

3: Saı́da: eAte(Q,P )
4: f ←− 1, T ←− Q
5: Para i de blog2jc − 2 até 0
6: f ←− f 2 · gT,T (P ); T ←− 2T
7: Se ji = 1
8: f ←− f · gT,Q(P ); T ←− T +Q

9: eAte(Q,P )←− f
pk−1

n

10: Retorna e(Q,P )
11: end function

Algoritmo 2 Emparelhamento R-Ate
1: function R-ATE

2: Entrada: P ∈ E(Fp)[n], Q ∈ E(Fpk) e j = −6u− 3 =

dlog2je∑

i=0

2iji.

3: Saı́da: eR−Ate(Q,P )
4: f ←− 1, T ←− Q
5: Para i de blog2jc − 2 até 0
6: f ←− f 2 · gT,T (P ); T ←− 2T
7: Se ji = 1
8: f ←− f · gT,Q(P ); T ←− T +Q
9: f ←− f · (f · gT,Q(P ))p · gφ(T+Q),T (P )

10: eR−Ate(Q,P )←− f
pk−1

n

11: Retorna eR−Ate(Q,P )
12: end function

O Algoritmo 2 mostra o cálculo do emparelhamento R-Ate
[Aranha and López 2009].

O emparelhamento Optimal Ate é uma generalização do emparelhamento Ate que
pode ser calculado com aproximadamente log2n/ϕ(k) iterações no laço de Miller, onde
ϕ é a função de Euler. Emparelhamentos que obedecem a esta condição são chamados
Emparelhamentos Ótimos ou Optimal Pairings [Vercauteren 2010].

Definição 3.4 (Optimal Ate). Seja P ∈ E(Fp)[n], Q ∈ E(Fpk)[n], onde E é uma curva
elı́ptica Barreto-Naherig e j = |6u + 2|. Seja φ2(x, y) = (xp

2
, yp

2
). Então, o empare-

lhamento Optimal Ate é dado por

eopt−Ate(Q,P ) = (fj,Q(P ) · fjQ,φ(Q)(P ) · gjQ+φ(Q),−φ2(Q)(P ))
pk−1

n .

O emparelhamento Optimal Ate é calculado pelo Algoritmo 3
[Aranha et al. 2013].
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Algoritmo 3 Emparelhamento Optimal Ate
1: function OPTIMAL ATE

2: Entrada: P ∈ E(Fp)[n], Q ∈ E(Fpk) e j = |6u+ 2| =
dlog2je∑

i=0

2iji

3: Saı́da: eOpt−Ate(Q,P )
4: d← gQ,Q(P ), T ← 2Q, e← 1
5: Se jdlog2je−1 = 1
6: e← gT,Q(P ), T ← T +Q
7: f ← d · e
8: Para i de blog2jc − 2 até 0
9: f ←− f 2 · gT,T (P ), T ←− 2T

10: Se ji = 1
11: f ←− f · gT,Q(P ), T ←− T +Q
12: Q1 ← φp(Q), Q2 ← φp2(Q)
13: Se u < 0
14: T ← −T , f ← fp

6

15: d← gT,Q1(P ), T ← T +Q1

16: e← gT,−Q2(P ), T ← T −Q2, f ← f · (d · e)
17: eOpt−Ate(Q,P )← f (p6−1)(p2+1)(p4−p2+1)/n

18: Retorna eOpt−Ate(Q,P )
19: end function

Observando os Algoritmos 1, 2, 3 pode-se perceber que aparentemente há mais
operações envolvidas no cálculo dos emparelhamentos R-Ate e Optimal Ate que no do
emparelhamento Ate, o que é verdade, mas há uma diferença bem mais significativa entre
estes emparelhamentos: o comprimento do laço de Miller, que é a parte mais significativa
no cálculo do emparelhamento.

4. Análise de custo do cálculo dos emparelhamentos
No decorrer do cálculo dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate são exigidas
operações sobre corpos de extensão que requerem operações sobre Fp12 . Buscando maior
eficiência na implementação destas operações, são utilizadas extensões de corpos finitos
em torre (Tower Extension) que é uma forma de representar elementos de Fp12 como
polinômios de primeiro ou segundo grau e coeficientes em extensões de Fp utilizando
aritmética sobre binômios irredutı́veis. Neste caso, as extensões em torre utilizadas foram:

Fp2 = Fp[i]/(i2 − β); onde i ∈ Fp2 e β ∈ Fp
Fp6 = Fp2 [v]/(v3 − ε); onde v ∈ Fp6 e ε ∈ Fp2 (1)
Fp12 = Fp6 [z]/(z2 − v); onde z ∈ Fp12

Deve ser ressaltado que β, ε e v devem ser não-quadrados e não-cubos, sendo utilizados
para representar extensões de corpos finitos.

Com o esquema de representação em torre (1) é possı́vel representar elementos
de Fp12 como polinômios de grau máximo 1 e coeficientes em Fp6 . Da mesma forma, é
possı́vel representar elementos de Fp6 como polinômios de grau máximo 2 e coeficientes
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em Fp2 . E um elemento de Fp2 é representado como um polinômio de grau máximo 1 e
coeficientes em Fp. Por meio destas representações em torre é possı́vel efetuar operações
aritméticas sobre corpos de extensão de forma mais eficiente.

4.1. Custos das operações sobre as extensões em torre

Considere as notações (a, m, s, r, i) e (ã, m̃, s̃, r̃, ĩ) denotando as operações de adição,
multiplicação, quadrado, redução modular e inversão em Fp e Fp2 , respectivamente. Se-
jam (mu, su) e (m̃u, s̃u) as operações de multiplicação sem redução e quadrado sem
redução sobre Fp e Fp2 , respectivamente. Sejam mβ , mε e mv multiplicações pelas
constantes β, ε e v, as quais possuem custo inferior ao de uma multiplicação sobre
Fp devido aos valores especı́ficos assumidos por tais constantes. A Tabela 1 descreve
o custo das operações de adição, multiplicação, quadrado e inversão sobre Fp2 ,Fp6 e
Fp12 , respectivamente, que foram derivadas utilizando operações simples de adição e
multiplicação de polinômios com a técnica de Karatsuba. Esta abordagem fez com que
tais resultados difiram ligeiramente de outras contagens presentes na literatura como em
[Aranha et al. 2013], entre outras.

Tabela 1. Custo das operações aritméticas sobre extensões em torre
Fp2

Operação Custo
Adição/Sub. ã = 2a

Multiplicação m̃ = 3mu + 8a+ 2r +mβ

Quadrado s̃ = mu + 2su + 4a+ 2r +mβ

Inversão ĩ = 2mu + 2su + 3a+ i+ 2r +mβ

Fp6
Operação Custo

Adição/Sub. 3ã
Multiplicação 6m̃u + 24ã+ 3r̃ + 2mε

Quadrado 3m̃u + 3s̃u + 12ã+ 3r̃ + 2mε

Inversão 10m̃u + 3s̃u + 8ã+ ĩ+ 6r̃ + 4mε

Fp12
Operação Custo

Adição/Sub. 6ã
Multiplicação 18m̃u + 96ã+ 6r̃ + 6mε +mv

Quadrado 12m̃u + 6s̃u + 60ã+ 6r̃ + 4mε +mv

Inversão 28m̃u + 9s̃u + 89ã+ 16r̃ + ĩ+ 12mε +mv

5. Aritmética básica de emparelhamentos sobre curvas elı́pticas

5.1. Configurações dos emparelhamentos
Para estimar o custo e posteriormente efetuar uma comparação dos emparelhamentos Ate,
R-Ate e Optimal-Ate, serão utilizados os seguintes parâmetros: uma curva do tipo BN
dada pela equação E : y2 = x3 + 2 definida sobre um corpo finito Fp de 254 bits, onde p
é parametrizado a partir de u = −(262 + 255 + 1), parâmetros estes que foram adotados
buscando melhor eficiência no cálculo dos emparelhamentos [Aranha et al. 2013].
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O cálculo dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate está dividido em duas
etapas: o laço de Miller, que representa parte considerável no custo total de cálculo destes
emparelhamentos e a exponenciação final [Aranha et al. 2013].

5.2. Custo de operações básicas do laço de Miller
Emparelhamentos bilineares definidos sobre curvas elı́pticas podem ser calculados uti-
lizando tanto coordenadas afins como projetivas. As coordenadas projetivas têm propor-
cionado melhor eficiência em relação às coordenadas afins. A seguir são apresentadas as
equações de soma e duplicação de pontos tanto para coordenadas afins como para proje-
tivas que foram utilizadas para avaliar o custo do laço de Miller nos emparelhamentos.

5.2.1. Coordenadas Afins

Para o cálculo do emparelhamento bilinear e(Q,P ), é fundamental a execução da função
linha gT,Q(P ). Esta função tem o seguinte significado: gT,Q representa a equação da
reta (função linha) que passa por T e Q. Já, gT,Q(P ) representa o valor dessa equação
quando aplicado a ela o ponto P , onde gT,Q(P ) ∈ F∗p12 . Então, gT,Q(P ) é denominada
função linha avaliada a partir de P . Se T = Q, então calcular gT,T (P ) consiste em
encontrar no ponto P o valor da equação da reta tangente à curva elı́ptica E ′ no ponto
T , onde E ′ é um twist de E [Aranha et al. 2013]. Sejam P = (xP , yP ) ∈ E(Fp) e
T = (xT , yT ) ∈ E ′(Fp2). Então,

gT,T (P ) = yP − λxP z + (λxT − yT )z3. (2)

Fazendo, xP = −xP , x′P =
xP
y′P

e y′P =
1

yP
, a Equação 2 pode ser reescrita como:

y′P · gT,T (P ) = 1 + λx′P z + y′P (λxT − yT )z3. (3)

Desta forma, a Equação 3 pode ser calculada da seguinte forma:

y′P · gT,T (P ) = 1 + Fz +Gz3;

A =
1

2yT
; B = 3x2T ; C = A ·B; D = 2xT xR = C2 −D; (4)

E = CxT − yT ; yR = E − CxR; F = Cx′P ; G = Ey′P .

Considere que xP , y′P e x′P sejam pré-computados. O custo para calcular a
Equação 4 é de 3m̃ + 2s̃ + 7ã + ĩ + 5r̃ + 4m. Neste, está incluı́do o custo de calcu-
lar gT,T (P ) (Equação 2) e de duplicar R = 2T . O custo da pré-computação de xP , x′P y

′
P

é de m+ i+ a. Se T 6= Q, então

y′P · gT,Q(P ) = 1 + Fz +Gz3;

A =
1

xQ − xT
; B = yQ − yT ; C = A ·B; D = xT + xQ xR = C2 −D; (5)

E = CxT − yT ; yR = E − CxR; F = Cx′P ; G = Ey′P .

O custo de cálculo da Equação 5 é de 3m̃ + s̃ + 6ã + ĩ + 4r̃ + 4m. Neste custo, está
incluı́do o custo de calcular gT,Q(P ) (Equação 5) e de somar os pontos R = T +Q.
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5.2.2. Coordenadas Projetivas Homogêneas

Seja T = (XT , YT , ZT ) ∈ E ′(Fp2) um ponto representado em coordenadas projetivas
homogêneas. Portanto, pode-se efetuar a duplicação de T , ou seja, R = 2T = T + T =
(XR, YR, ZR), mediante utilização das seguintes equações:

XR =
XY

2
(Y 2 − 9b′Z2

T ); YR =

[
1

2
(Y 2

T + 9b′Z2
T )

]2
− 27b′2Z4

T e ZR = 2Y 3
TZT . (6)

Seja P = (xP , yP ) ∈ E(Fp). Quando E ′ é um twist do tipo D [Aranha et al. 2013], a
função gT,T (P ) é calculada da seguinte forma:

gT,T (P ) = −2YTZTyp + 3X2
Txpz + (3b′Z2

T − Y 2
T )z

3. (7)

Fazendo yp = −yp e x′p = 3xp, então, a Equação 7 pode ser reescrita como

gT,T (P ) = Hyp + 3X2
Tx
′
pz + (E −B)z3;

A =
XTYT
2

; B = Y 2
T ; C = Z2

T ; E = 3b′C F = 3E; XR = A(B − F ); (8)

G =
B + F

2
YR = G2 − 3E2; H = (YT + ZT )

2 − (B + C); ZR = BH.

A multiplicação por b′ tem custo de uma adição sobre Fp2 , fato que pode ser verificado
via utilização de extensões em torre. A operação de divisão por 2, também apresenta
custo de uma adição sobre Fp2 , pois pode ser efetuada por uma operação de shift para
a direita. Considerando que yp e x′p na Equação 8 sejam pré-computados, o custo de
cálculo da Equação 8 é 3m̃ + 6s̃ + 17ã + 8r̃ + 4m. Neste custo, está incluı́do o custo
de encontrar gT,T (P ) (Equação 8) e da duplicação R = 2T (Equação 6). Sejam T =
(XT , YT , ZT ), Q = (xQ, yQ) ∈ E ′(Fp2), pontos representados em coordenadas projetivas
e afins, respectivamente. Então, a somaR = T+Q = (XR, YR, ZR) pode ser determinada
por meio das seguintes equações:

XR = λ(λ3 + ZT θ
2 − 2XTλ

2)

YR = θ(3XTλ
2 − λ3 − ZT θ2)− YTλ3 (9)

ZR = ZTλ
3.

Seja P = (xP , yP ) ∈ E(Fp). Quando E ′ é twist do tipo D, então gT,Q(P ) pode ser
calculado da seguinte forma:

gT,Q(P ) = −λyP − θxP z + (θxQ − λyQ)z3. (10)

Fazendo, xP = −xP . Então, a Equação 10 pode ser reescrita como:

gT,Q(P ) = λyP + θxP z + Jz3;

A = yQZT ; B = xQZT ; θ = YT − A; λ = XT −B C = θ2; D = λ2;

E = λ3 F = ZTC; G = XTD; H = E + F − 2G; XR = λH; (11)
I = YTE; YR = θ(G−H)− I; ZR = ZTE; J = θxQ − λyQ.
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O custo de cálculo da Equação 11 é 11m̃ + 2s̃ + 8ã + 11r̃ + 4m. Neste custo, está
incluı́do o custo de calcular gT,Q(P ) (Equação 11) e de somar R = T + Q (Equação
9). Na utilização de coordenadas projetivas homogêneas, o custo das pré-computações
necessárias para tornar as funções de linha mais eficientes é de 4a.

Outros tipos de operações definidas sobre curvas elı́pticas necessárias no cálculo
dos emparelhamentos são: negação de pontos e potências de Frobenius. Seja Q =
(xQ, yQ) ∈ E ′(Fp2), então a negação de Q é denotada por −Q = (xQ,−yQ) e tem custo
de ã. As funções φp e φp2 são denominadas p−potência de Frobenius e p2−potência de
Frobenius, respectivamente [Hoffstein et al. 2008]. O custo de execução destas funções é
de 2m̃+ 2a e 2m+ ã, respectivamente.

As funções linha representadas tradicionalmente por gA,A e gA,B nos Algoritmos
1, 2 e 3 assumem valores temporários em Fp12 = Fp2 [z]/(z6 − ε), sendo um elemento
desse conjunto representado de forma genérica por a0+a1z+a2z2+a3z3+a4z4+a5z5,
com ai ∈ Fp2 . Quando são utilizadas curvas com grau de imersão par (por exemplo,
k = 12) os valores de gA,A e gA,B são chamados de esparsos, pois possuem três de seus
seis coeficientes nulos. As multiplicações envolvendo um valor esparso e um completo
(não esparso) são denominadas multiplicações do tipo 1-esparsa, como por exemplo as
multiplicações f 2 · gA,A e f · gA,B. Estas multiplicações do tipo 1-esparsa possuem custo
de 10m̃u + 26ã + 2mε + mv + 6r̃ se forem utilizadas coordenadas afins e de 16m̃u +
28ã + 2mε +mv + 6r̃ no caso da utilização de coordenadas projetivas. A multiplicação
do tipo 2-esparsa consiste em multiplicar dois valores esparsos, como por exemplo a
multiplicação d · e (Linhas 7 e 16 no Algoritmo 3). O custo deste tipo de multiplicação é
3m̃u + 9ã+mε + 5r̃ para coordenadas afins e 6m̃u + 20ã+mε + 5r̃ para projetivas.

A partir deste ponto, será considerado o custo das multiplicações pelas constantes
ε e v equivalente ao custo de uma adição sobre Fp2 , como observado na Equação 1.

5.2.3. Exponenciação final

A exponenciação final, consiste em elevar f ∈ Fp12 que é o resultado da execução do laço
de Miller a um valor p

k−1
n

. Uma forma de tornar mais eficiente o cálculo da exponenciação
final é utilizar subgrupos ciclotômicos [Fuentes-Castañeda et al. 2011]. Para o caso k =
12 e d = 6, caracterı́sticas propiciadas pelas curvas BN, tem-se

p12 − 1

n
= (p6 − 1) · ((p6 + 1)/φ12(p)) · (φ12(p)/n) = (p6 − 1) · (p2 + 1) · (p4 − p2 + 1)/n

Via utilização dos subgrupos ciclotômicos, a exponenciação final é dividida em três
partes: duas fáceis e uma difı́cil de calcular. As duas partes fáceis podem ser calculadas
como descrito abaixo.

• O custo para calcular f (p6−1) é de uma conjugação em Fp12 , uma inversão em Fp12
e uma multiplicação em Fp12 , pois, f (p6−1) = fp

6 · f−1 = f · f−1.
• O custo para calcular f (p2+1) é de uma p2−potência de Frobenius em Fp12 e uma

multiplicação em Fp12 .

Existem diferentes propostas de como calcular a parte difı́cil da exponenciação final mas a
ideia básica destas propostas é calcular fd′ ao invés de fd, onde d = (p4−p2+1)/n e d′ é

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

177 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



um múltiplo de d não divisı́vel por n. No cálculo desta parte difı́cil da exponenciação
final estão envolvidas as operações: multiplicações em Fp12; quadrados no subgrupo
ciclotômico Gφ6 [Aranha et al. 2013]; p, p2 e p3-potências de Frobenius sobre Fp12;
exponenciações por u; conjungações em Fp12; inversões em Fp12 . Portanto, a forma ado-
tada para o cálculo da exponenciação final [Fuentes-Castañeda et al. 2011] tem custo de:

Cexp. final = 389m̃u + 1170s̃u + 7929ã+ 931r̃ + 4̃i+ 20mu + 12a

= 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i.

O número de operações necessárias para calcular a exponenciação final foi esti-
mado de forma semelhante às demais equações de custo.

6. Custo computacional dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate em
número de operações sobre Fp

A Tabela 2 apresenta o custo de execução de cada emparelhamento para coordenadas
afins e projetivas. Os valores apresentados foram obtidos utilizando as equações de custo
computacional das operações presentes no algoritmo de Miller e na Exponenciação final
(Seções 4 e 5).

Observando a Tabela 2 percebe-se que, tanto em coordenadas afins como pro-
jetivas, o emparelhamento R-Ate apresentou um custo total ligeiramente inferior ao
custo do emparelhamento Optimal Ate, principalmente nas operações de maior impacto,
que são multiplicações, quadrados, reduções e inversões. Em coordenadas projetivas
homogêneas, o emparelhamento Optimal Ate apresentou custo inferior ao do empare-
lhamento R-Ate apenas no número de multiplicações sobre Fp. Porém, em relação às
demais operações o Optimal Ate demonstrou custo superior ao do R-Ate confirmando
resultados experimentais existentes na literatura. Porém, não é de nosso conhecimento a
existência de outras análises teóricas similares a esta que validem tais resultados. O em-
parelhamento Ate não foi considerado nas comparações anteriores, devido ao seu custo
superior em ambos os tipos de coordenadas.

7. Análise do custo computacional dos emparelhamentos Ate, R-ate e
Optimal Ate em um processador de referência

Estimado o custo de cálculo dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate em número
de operações sobre Fp (Tabela 2), esta seção apresenta os resultados da avaliação deste
custo em processadores de referência hipotéticos. Para as mais diversas situações foram
considerados processadores genéricos com diferentes caracterı́sticas, como palavras de 8,
16, 32, 64, 128 e 256-bits e diferentes opções de multiplicadores. Buscando melhor pre-
cisão na comparação foi considerado que estes processadores possuem um mesmo con-
junto de instruções com operações aritméticas básicas (adição, subtração, multiplicação),
operações lógicas (OR, AND, XOR, SHIFT, entre outras), condicionais e de leitura e
escrita em memória.

A fim de estimar o custo de cálculo dos emparelhamentos em função de operações
básicas do processador, o custo de cada operação que compõe as equações de custo apre-
sentadas na Tabela 2 foi definido em função do número de instruções de adição (a′) e
multiplicação (m′) nativas do processador. Por fim, para colocar este custo em função da
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Tabela 2. Custo computacional dos emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate
Coordenadas Afins

Ate
Loop de Miller 11514mu + 2278su + 56048a+ 13170r + 136i

Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 13879mu + 4626su + 79830a+ 18158r + 140i

R-Ate
Loop de Miller 5887mu + 1146su + 28644a+ 6708r + 70i

Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 8252mu + 3494su + 52426a+ 11696r + 74i

Optimal Ate
Loop de Miller 5891mu + 1164su + 28721a+ 6736r + 71i

Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 8256mu + 3512su + 52503a+ 11714r + 75i

Coordenadas Projetivas
Ate

Loop de Miller 14404mu + 3028su + 67584a+ 16578r
Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 16769mu + 5376su + 91366a+ 21566r + 4i

R-Ate
Loop de Miller 7374mu + 1524su + 34550a+ 8460r

Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 9739mu + 3872su + 58332a+ 13448r + 4i

Optimal Ate
Loop de Miller 7362mu + 1548su + 34646a+ 8488r

Exp. Final 2365mu + 2348su + 23782a+ 4988r + 4i
Custo total 9727mu + 3896su + 58428a+ 13476r + 4i

operação mais simples do processador (a adição a′) foram supostos três casos diferentes:
os casos onde uma multiplicação (m′) tem custo equivalente a dez e quatro adições (a′), e
o caso ótimo, onde o custo da multiplicação e da adição são equivalentes.

Para avaliar o custo das operações mu, su, a, r e i nos processadores considerados
foram desenvolvidos pseudocódigos utilizando o conjunto de instruções destes proces-
sadores hipotéticos. O algoritmo utilizado para realizar a multiplicação sobre Fp (mu) foi
o método da multiplicação em blocos [Comba 1990]. O mesmo método foi utilizado para
realizar a operação de quadrado sobre Fp (su). A adição sobre Fp (a) foi feita também em
blocos. A redução modular (r) foi feita combinando o método de multiplicação e redução
de Montgomery [Menezes et al. 1996]. A operação de inverso multiplicativo sobre Fp (i)
utilizou o algoritmo de Euclides Estendido, mas, como este não é um algoritmo de tempo
constante, foi considerado o pior caso de execução. Por exemplo, para avaliar o custo da
operação de adição sobre Fp (a) nos diferentes ambientes considerados, primeiramente se
estimou quantas palavras do processador são necessárias para armazenar cada um dos ele-
mentos envolvidos na operação de adição. Supondo que sejam necessárias W palavras,
onde W = dlog2(p)/we e w é o tamanho da palavra do processador, então o custo da
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adição simples (sem redução) sobre Fp é dado por 4wa′ + 4a′, considerando o custo de
cada operação de leitura e escrita equivalente a uma a′.

As Tabelas 3 e 4 apresentam o custo de cálculo dos emparelhamentos Ate, R-Ate
e Optimal Ate em número de operações de adição nativa do processador. Observando
estas tabelas é possı́vel efetuar quatro análises diferentes variando a razão m′/a′, o tipo
de coordenada adotada, o tipo de emparelhamento e o tamanho da palavra do processador.
Primeiramente pode-se observar que um multiplicador mais eficiente (menor razãom′/a′)
traz benefı́cios para o cálculo dos emparelhamentos.

Tabela 3. Custo computacional dos emparelhamentos em um processador com
palavra de 8, 16 e 32 bits (unidade: número de adições nativas a′)

w = 8 bits (W = 32)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 2.077.683.363 1.632.608.355 1.410.070.851
Projetivas 2.422.615.259 1.892.628.827 1.627.635.611

R-Ate Afins 1.326.643.282 1.042.556.434 900.513.010
Projetivas 1.503.838.595 1.176.116.099 1.012.254.851

Optimal Ate Afins 1.328.963.946 1.044.453.354 902.198.058
Projetivas 1.506.493.403 1.178.236.379 1.014.107.867

w = 16 bits (W = 16)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 546.868.755 432.874.227 375.876.963
Projetivas 625.728.299 489.997.163 422.131.595

R-Ate Afins 348.183.762 275.393.970 238.999.074
Projetivas 388.683.395 304.723.331 262.743.299

Optimal Ate Afins 348.857.186 275.958.434 239.509.058
Projetivas 389.370.971 305.272.667 263.223.515

w = 32 bits (W = 8)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 150.623.659 120.762.139 105.831.379
Projetivas 166.588.915 131.038.867 113.263.843

R-Ate Afins 95.416.226 76.334.738 66.793.994
Projetivas 103.609.123 81.604.387 70.602.019

Optimal Ate Afins 95.631.894 76.521.654 66.966.534
Projetivas 103.793.083 81.751.483 70.730.683

A relação entre o custo de cálculo com coordenadas afins e projetivas está liga-
da diretamente à escolha das instruções do processador utilizadas para implementar as
operações aritméticas sobre Fp. As coordenadas projetivas se mostraram mais vantajosas
que as afins em processadores de 64 bits (m′/a′ = 1) e de 128 e 256 bits (qualquer
m′/a′). Em todos os casos analisados foi possı́vel perceber uma leve vantagem (inferior
a 0, 5%) do emparelhamento R-Ate com relação ao Optimal Ate, resultado coerente com
a avaliação teórica aqui apresentada e com alguns resultados experimentais da literatura
[Gouvêa and López 2009].

O impacto mais significativo no cálculo dos emparelhamentos nos casos avalia-
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Tabela 4. Custo computacional dos emparelhamentos em um processador com
palavra de 64, 128 e 256 bits (unidade: número de adições nativas a′)

w = 64 bits (W = 4)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 44.797.823 36.650.999 32.577.587
Projetivas 46.845.423 37.149.279 32.301.207

R-Ate Afins 28.151.270 22.938.878 20.332.682
Projetivas 29.197.995 23.189.451 20.185.179

Optimal Ate Afins 28.229.570 23.009.234 20.399.066
Projetivas 29.250.147 23.231.235 20.221.779

w = 128 bits (W = 2)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 14.961.393 12.583.965 11.409.129
Projetivas 14.430.293 11.601.941 10.203.893

R-Ate Afins 9.299.716 7.775.608 7.024.036
Projetivas 9.023.999 7.268.183 6.401.891

Optimal Ate Afins 9.332.226 7.805.754 7.053.054
Projetivas 9.040.247 7.281.263 6.413.459

w = 256 bits (W = 1)

Emparelhamento Coordenadas m′/a′ = 10 m′/a′ = 4 m′/a′ = 1

Ate Afins 5.811.530 5.046.812 4.664.453
Projetivas 5.086.860 4.177.614 3.722.991

R-Ate Afins 3.568.763 3.077.231 2.831.465
Projetivas 3.194.871 2.629.077 2.346.180

Optimal Ate Afins 3.584.096 3.091.784 2.845.628
Projetivas 3.200.667 2.633.793 2.350.356

dos foi trazido pela alteração da palavra do processador, pois diversas operações que
compõem este cálculo possuem seu custo descrito por uma função quadrática em relação
ao número de palavras necessárias para representar cada elemento do corpo finito Fp.
Portanto, espera-se que o cálculo de emparelhamentos seja cada vez mais eficiente em
arquiteturas que permitam cálculos com palavras mais longas, o que deverá popularizar o
uso dos mesmos à medida que novas e mais poderosas arquiteturas surgirem no mercado.

8. Conclusões
Este trabalho apresentou primeiramente uma comparação teórica do custo de cálculo dos
emparelhamentos Ate, R-Ate e Optimal Ate fixados sobre uma curva BN definida so-
bre um corpo finito de 254 bits e comprovou resultados experimentais mostrando ligeira
vantagem do emparelhamento R-Ate sobre o Optimal Ate. Em seguida apresentou uma
análise do custo de cálculo destes emparelhamentos em diferentes tipos de processadores
genéricos hipotéticos. Assim foi possı́vel exercitar vários cenários não disponı́veis para
experimentação e confirmar os resultados da análise teórica, bem como constatar que o
tamanho da palavra do processador é o fator de maior impacto no desempenho. Como
trabalhos futuros pretende-se fazer análises semelhantes com implementações destes em-
parelhamentos em diferentes tipos de processador a fim de validar as conclusões obtidas
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nesse trabalho, bem como avaliar que tipo de arquitetura seria mais eficiente para estes
cálculos.
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Abstract. Trading card games (TCG) distinguish from traditional card games
mainly because the cards are not shared between players in a match. Instead,
users play with the cards they own (e.g., purchased or traded with other play-
ers), which corresponds to a subset of all cards produced by the game provider.
Even though most computer-based TCGs rely on a trusted third-party (TTP)
for preventing cheating during trades, allowing them to securely do so without
such entity remains a challenging task. Actually, potential solutions are related
to e-cash protocols, but, unlike the latter, TCGs require users to play with the
cards under their possession, not only to be able to pass those cards over. In
this work, we present the security requirements of TCGs and how they relate to
e-cash. We then propose a concrete, TTP-free protocol for anonymously trading
cards, using as basis a secure transferable e-cash protocol.

1. Introduction
A trading card game (TCG) is a type of card game in which, instead of using a fixed
deck, each player creates his/her own deck from a subset of all cards made available by
the game provider [Simplicio et al. 2014]. During a match, players usually do not share
their cards with their opponents; hence, as any different cards may exist, part of the game
is to build decks that support a target strategy or game style. To build better decks, users
may either trade cards with other users or purchase them directly from the game provider.
To improve their revenue, in the last years some providers have expanded their markets
beyond the realm of physical cards, including digital versions of their games. This is the
case, for example, of “Magic: the GatheringTM”, one of the first TCGs ever released1.

To set matches and avoid cheating, digital TCGs typically use a client-server archi-
tecture, where the centralized system acts as card market and referee for the matches be-
tween players. When considering mobile applications, however, a peer-to-peer (P2P) ar-
chitecture may present advantages over the client-server one [Pittman and GauthierDickey
2013, Simplicio et al. 2014]. The reason is that a client-server model obliges players to
have a continuous Internet connection when trading or playing, preventing them to do any
of those actions otherwise. If the game protocols are designed so it does not depend on a
trusted third party (TTP) to prevent cheating, on the other hand, then a local connection
would be enough, bringing convenience to users.

Playing traditional card games in a P2P model was firstly proposed in mental
poker [Shamir et al. 1981] and different solutions were proposed since them (for a survey,
see [Castellà Roca et al. 2006]). These works also served as basis for TTP-free solutions

1http://magic.wizards.com/en/content/magic-duels
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for TCGs, such as Match+Guardian [Pittman and GauthierDickey 2013] and SecureTCG
[Simplicio et al. 2014], which allow the detection of cheating attempts during a match
with two or more players. Despite those advances concerning in-game cheating, such
protocols still depend on a trusted entity for each card trading event, leaving the task of
reducing this dependence as a subject for future work.

Trading cards in a TTP-free manner is a problem that resembles that tackled by
transferable e-cash protocols [Chaum and Pedersen 1993, Camenisch et al. 2005], where
the cards replace the digital money. For example, as in e-cash, a player should be able
to anonymously trade cards with other players without the need of a TTP for mediat-
ing the transactions; however, if he/she sends the same card to two or more players (i.e.,
“double-spends” it), this should be detectable and the transgressor’s anonymity should
be revoked.Nevertheless, TCGs also have additional requirements, as there is no concept
similar to “playing with owned cards” in the context of e-cash. To the best of our knowl-
edge, there is no definition in the literature of the full set of security requirements that
apply to card trading, which hinders further progress in this area.

Aiming to tackle the above issues, in this work we: (1) define the requirements
for secure card trading; and (2) instantiate a protocol that fulfills those requirements,
allowing players to detect cheating attempts when exchanging cards which each other
even before a match starts. The propose scheme is based on existing transferable e-cash
protocols (namely, [Camenisch et al. 2005] and [Belenkiy et al. 2009]), with the re-
quired adaptations for allowing players to: (1) purchase cards from the game provider in
a privacy-preserving manner, meaning that a card cannot be linked to any user unless its
owner generates a proof of ownership; (2) use the cards they own in a match; (3) trade
cards with other players; (4) verify the validity of the card without the intervention of a
TTP, independently of the number of previous owners the card has ever had; (5) let the
game provider know about cheating events, such as a user playing with a card that has
already been handed over to another user. Since the resulting protocol is transparent to
how the matches themselves are handled, it can also be integrated with in-game cheating-
detection mechanisms such as the aforementioned Match+Guardian or SecureTCG, thus
allowing the construction of secure P2P-based TCG environment.

The rest of this document is organized as follows. Section 2 discusses the charac-
teristics of TCGs, describing its security requirements compared to those of e-cash proto-
cols. Section 3 presents the notation and the building blocks of the proposed protocol, as
well as the corresponding security assumptions. Section 4 then uses these building blocks
to describe a concrete instantiation of the proposed protocol. Finally, Section 6 presents
our final considerations.

2. Background

This section presents the basic concepts related to TCGs, including the game architecture,
the representation of the cards, and the corresponding security requirements and threats.

2.1. Architecture

Following the notation of [Pittman and GauthierDickey 2013, Simplicio et al. 2014], the
architecture of a P2P TCG encompasses a game server and the players.
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The game server is responsible for any action that requires a trusted authority or
centralized information storage. One of its primary roles is to serve as a registration
center for players: to enroll in the system, a user must register with a unique identifier
(e.g. e-mail or social security number) and provide his/her public key; the game server
then generates a digital certificate to assert this information, allowing anyone to verify
who are the system’s authorized users.

The game server also acts as a card market, being responsible for selling and
digitally signing cards, so the buyer can prove that a card is valid as well as its ownership.
As a result, the server does not need to keep record of the cards possessed by each player,
as ownership varies with time and, as proposed in this work, trading may occur without
the server’s knowledge. The server is also responsible for informing players of the cards
available in the game, as new releases usually add several new cards to the game.

Finally, the server is also the entity that plays the role of game auditor, verifying
claims regarding cheating attempts and eventually punishing those responsible for mis-
behavior. For example, in [Pittman and GauthierDickey 2013, Simplicio et al. 2014], the
players may send after-match information to the server to prove that a user cheated, e.g.,
by modifying the sequence or contents of their deck during a match. If a player sends to
the server the list of cards employed by an adversary, the server should also be able to
verify the usage of cards that were not under a malicious player’s possession at the time
of the match (e.g., because he/she traded it earlier). Providing such after-match data is
actually very common, as this information is normally required to rank players depending
on the number of victories in matches.

Any other action that does not require a TTP, such as playing the game or trading
cards, can be performed in purely P2P fashion and still be protected by cheating-detection
mechanisms. As in-game cheating is quite thoroughly covered in [Simplicio et al. 2014],
in this work we focus only on cheating-detection during card trading.

2.2. Representation of cards

The minimal representation of a card C in a typical TCG corresponds to a tuple C =
(ID, d, V, owner), where: ID is the card’s unique identifier; d is the card’s game-specific
information, which defines how it affects the game, which are the conditions for it to be
played, etc.; V is some validation information, which allows any player to verify that the
card was indeed issued by the game provider; and owner is the information that allows
the card’s current owner to be identified. Since V and owner are directly related to a
players’ ability to detect invalid cards or attempts to play with cards that are not actually
owned by a player, they are described in more detail later in Section 4, in which a concrete
instantiation of the proposed protocol for this purpose is described.

2.3. Comparison with e-cash

The security issues that appear when trading cards are somewhat similar to those faced
by transferable e-cash. Indeed, both systems must provide some sort of balance, so that
the number of elements (coins or cards) of the system should not grow without the central
server’s authorization. Hence, no user should be able to produce more elements than
what the central server has emitted, which could be done by forging a new element or
duplicating an existing one. Many actions supported by card trading and transferable e-
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cash protocols are also similar: stamping new cards is similar to minting new coins, while
trading cards is equivalent to spending coins.

It is, thus, reasonable to build a secure card trading protocol from a transferable e-
cash scheme. In this case, like coins, the card’s portion that indicates ownership (owner),
grows in size with each transference [Chaum and Pedersen 1993], or need to be stored
somewhere else to prevent such growth (e.g., in a receipt [Fuchsbauer et al. 2009]). To
avoid indefinite growth, players may refresh their cards, which is equivalent to deposit a
coin and get a new, mint version of it. TTP-free transferability also raises the problem
of duplicating existing elements, an issue that cannot be prevented but can be detected
so that the culprit is identifiable when the coin is deposited at the central server. More
precisely, in case of double-spending in transferable e-cash schemes, the central server
is able to revoke the anonymity of the user responsible for misbehavior, and only of that
user, independently of how many owners the coin had before or after it was copied.

In the context of TCGs, however, the double spending problem is more compli-
cated because players may not only trade, but also use their cards without transferring its
ownership. Therefore, TCGs also need mechanisms for detecting a scenario in which a
user irregularly plays with a card that has been previously traded. As further discussed in
Section 4, this can be accomplished if the server crosses the information about refreshed
cards with those received from match reports. Hence, refreshing cards benefits both hon-
est players and the game server: the former get a shorter copy of the card, which is less
computationally expensive to verify and trade, while the latter is able to audit trades by
using the information stored in the cards submitted for refreshing. The same mutual ben-
efit applies to the match reports: honest players who win matches can raise their ranks by
informing their victories to the server; honest players who lose matches can make sure the
opponent played fairly; and the server can audit if some refreshed or traded card has been
illicitly used in a match. It should, thus, be quite easy to encourage players to provide
such information often to the server.

In summary, five types of cheating can appear when cards are traded: (1) Double-
refresh: refreshing a same card twice, obtaining several valid instances of the same card
but purchasing a single one; (2) Double-trade: sending copies of the same card to different
users; (3) Trade-then-play: playing with a card that has already been passed to another
user; (4) Refresh-then-trade: refreshing a card C to obtain a mint version of it, C ′, but
then trading copies of C with other users; and (5) Refresh-then-play: refreshing a card C
to obtain a mint version of it, C ′, but then using C in matches with other players.

2.4. System requirements
From the previous discussion, we can postulate that the following security and usability
requirements must be met in by secure P2P-based TCG system.

Verifiable stamping: The card market must stamp cards, so their validity and own-
ership can be verified without the need of contacting the central server.

TTP-free transferability: Players should be able to trade cards with each other
without the intervention of a TTP, and the new ownership can also be verified without the
need of contacting a trusted server.

Anonymity: Suppose that U0 purchases a given card C, and then that card is re-
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peatedly traded among a set of users {U1...n} before the last owner, Un+1, informs the
server about this ownership. In this case, the server only learns the identity of Un+1, while
the C’s previous owners remain anonymous. In addition, during this process user Ui only
learns the identity of Ui−1 and Ui+1.

Balance: The number of cards in the system cannot grow unless the central server
stamps new cards, with invalid duplicates being detected and removed.

Cheat detection: Players cannot trade a card more than once without losing their
anonymity toward the server, nor play with a card after having traded it.

Exculpability: The game server, even if in collusion with users, cannot falsely
prove that an honest user has cheated, i.e., the cheating-detection mechanism only allows
identifying users who have duplicated a card (either for trading or playing with it).

3. Building blocks
This section presents the mechanisms necessary for a concrete construction of a P2P TCG
trading protocol. Specifically, the proposed scheme is based on the transferable e-cash
scheme described in [Camenisch et al. 2005] and revisited in [Belenkiy et al. 2009],
which relies on asymmetric pairings, witness-indistinguishable non-interactive proofs,
verifiable random functions and structure-preserving blind signatures.

3.1. Preliminaries and Notation

Assume three groups G1, G2 and GT of prime order q, and a map e : G1 × G2 →
GT having the following properties: (1) bilinearity: ∀G ∈ G1, H ∈ G2, a, b ∈ Zq :
e(Ga, Hb) = e(G,H)ab; (2) non-degenerative: ∀G 6= 1G1 , H 6= 1G2 : e(G,H) 6= 1GT

;
and (3) e is efficiently computable. The pairing parameters Λ = (q,G1,G2,GT , G,H, e)
are a Type-3 (or asymmetric) pairing if G1 6= G2 and there is no efficiently computable
homomorphism between G1 and G2.

In a finite set S , s $← S denotes that s is sampled uniformly at random from S.
If some protocolR is a multi-party algorithm between parties A and B, thenR

(
A(a)↔

B(b)
)

is the execution of R with inputs a from A and b from B. We also consider a
cryptographic hash function H : {0, 1}∗ → {0, 1}q (e.g., SHA-3 [National Institute of
Standards and Technology 2014]). If H has more than one input, we consider the inputs
are concatenated in the order they are presented. We also define a set of map functions
from G1, G2 and Zq to {0, 1}∗, so that group elements can be used as input to the hash
function.

A co- security assumption is the translation of an assumption from a symmetric
pairing to an asymmetric pairing. The superscript numbers in these assumptions are the
necessary number of duplicated elements from any source group of the pairing for vali-
dation of security, as discussed in details in [Abe et al. 2014].

3.2. Groth-Sahai proofs

Proofs of knowledge allow a party to prove knowledge of some secret value without
revealing it, which is done by showing a witness satisfying some relation that depends
on the secret. The most efficient proofs are usually interactive, based on a challenge-
response method. For transferable elements, however, one cannot expect any interaction
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with the parties not directly involved in the current transference. Nevertheless, as shown
in [Groth and Sahai 2008], non-interactive proofs can still be performed in an efficient
manner when the relation to be proved is a set of equations in some defined format and
the witnesses are variables that belong to the solutions set. Such Groth-Sahai proofs
depend on a signature scheme, and the relation is defined by the verification equation.
For a structure-preserving signature, which is adopted in this article, the relation is the
following pairing product equation (PPE):

m∏

i=0

e(Xi, Bi)
n∏

j=0

e(Aj, Yj)
m∏

i=0

n∏

j=0

e(Xi, Yj)
γij = t

,

where Aj ∈ G1, Bi ∈ G2, t ∈ GT and γij ∈ Zq are constants, and Xi ∈ G1

and Yj ∈ G2 are variables. For a proof, we need 4 elements in G1 and 4 in G2 for each
equation, whereas each variable will be committed to 2 elements in their group.

The algorithms employed by a Groth-Sahai proof are: GSCommit(x, open) →
C, that commits the variables to be used in a proof; GSProve({xi in Ci}i=1..n|eq) →
φ, that creates a proof that the prover knows witnesses that satisfies the equation; and
GSV erify(φ, eq)→ {0, 1}, that verifies if the proof is valid.

We refer to [Groth and Sahai 2008] for a concrete instantiation under Symmetric
External Diffie-Hellman (SXDH) assumption [Ballard et al. 2005].

3.3. Verifiable random function

A verifiable random function (VRF) fs is a especial type of pseudorandom function that
allows anyone who knows the secret seed s to compute fs(x) for any x and also to prove
that fs(x) is indeed correct without compromising the unpredictability of fs at any point
x
′ 6= x [Micali et al. 1999]. Of especial interest to this work is the VRF instantia-

tion described in [Belenkiy et al. 2009], in which the verification of x uses the PPE
e(Y = G

1
s+x , Hs ·Hx) = e(G,H), so knowledge of s and x can be proved by the Groth-

Sahai method. This specific instantiation is secure under the q-Decisional Diffie-Hellman
inversion (q-DDHI) assumption (in G1) [Dodis and Yampolskiy 2005] and SXDH (for the
Groth-Sahai proof).

3.4. Structure-preserving blind signature

Blind signatures were originally proposed in the context of anonymous e-cash [Chaum
1983], allowing a user to obtain a valid signature on values unknown to the signer. If
transferability is required, the user doing the transfer also needs to prove knowledge of
the signed values, which can be achieved using structure-preserving (or automorphic)
signatures [Abe et al. 2010]. In such signature schemes, the verification keys lie in the
message space, the messages and signatures comprise elements of G1 and G2, and the
verification is done using a set of PPEs. Using the set of signatures, a prover can create a
non-interactive proof of knowledge that some witnesses satisfy the PPE for verification.

There are few structure-preserving blind signature schemes in the literature, and
even fewer for efficiently signing a set of messages. For the purposes of this work, we
adapt the P-signature scheme proposed by [Izabachène et al. 2011], converting it to an
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asymmetric pairing setting by means of the method proposed in [Abe et al. 2014]. The
reason for this modification is that, even though [Izabachène et al. 2011] is quite efficient,
it uses symmetric pairing and supersingular elliptic curves, requiring fields of larger size
to achieve a security level similar to what can be obtained with an asymmetric pairing
[Barbulescu et al. 2014]. The resulting scheme comprises the following operations:

• PSetup(k) → pparams: Generates the set of public parameters pparams
for the signature, which corresponds to the parameters of Groth-Sahai proofs under an
asymmetric pairing setting. For the sake of simplicity, these parameters are omitted in the
descriptions of the remainder operations.

• PKeyGen(n) → (pk, sk): Choose α, β, γ, ω $← Z∗q and U,U0
$← G2. Com-

pute U1 = Gβ,Ω = Gω, A = Hγ , as well as ∀i ∈ [1, 2n] \ (n+ 1) : Gi = Gαi
, Hi = Hαi ,

to sign n messages. Output the private key sk = (γ, ω, β) and the public key pk =
(U,U0, U1,Ω, A, {Gi}i=1..n, {Hi}i=1..n).

• PSign(sk, ~m) → σ: For ~m = (m1, ...,mn), pick r $← Z∗q and compute K =

Hr ·∏n
j=1H

mj

n+1−j . Choose c $← Z∗q and compute: σ1 = Hγ/(ω+c), σ2 = Gc, σ3 = U c,
σ4 = (U0 ·Kβ)c, σ5 = Kc, σ6 = K, σr = r.
Output the signature σ = (σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σr).

• PV erifySig(pk, σ, ~m) → {0, 1}: Return 1 if and only if the following equa-
tions hold: e(G,A) = e(Ω ·σ2, σ1), e(σ2, U) = e(G, σ3), e(G, σ4) = e(σ2, U0) ·e(U1, σ5),
e(G, σ5) = e(σ2, σ6), and σ6 = Hr ·∏n

j=1H
mj

n+1−j .

• PCommit(pk, ~m) → (K, r): Choose r
$← Z∗q and compute K =

Hr ·∏n
j=1H

mj

n+1−j . Output the commitment comm = (K, r).

• PUpdateComm(pk, ~m,K)→ K ′: Compute and outputK ′ = K·∏n
j=0 H

mj

n+1−j .

• PWitGen(pk, i, ~m,K, r) → Wi: If K is a commitment to ~m with opening r,
compute and output Wi = Gr

i ·
∏n

j=1;j 6=iG
mj

n+1+i−j .

• PV erifyWit(pk, i,mi,Wi, K)→ {0, 1}: Return 1 if and only if the following
equation holds: e(Gi, K) = e(G1, Hn)mi · e(Wi, H).

• PProveCom(pk, ~m,K, r) → φK : Generate witnesses for each message com-
mitted, ∀i ∈ [1, n] : Wi = WitGen(pk, i, ~m,K, r). Generate a Groth-Sahai proof of
knowledge that the following pairing product equations are valid (group elements in bold
are constants): ∀i ∈ [1, n] : e(G−1i , K) · e(Gn, H

mi
1 ) · e(Wi,H) = 1GT

; ∀i ∈ [1, n] :
e(G1, H

mi) ·e(G−1, Hmi
1 ) = 1GT

; ∀i ∈ [1, n] : e(G2n, H
mi) ·e(G−1, Hmi

2n ) = 1GT
. Out-

put the proof φK and the complementary commitments (from the Groth-Sahai system),
∀i ∈ [1, n] : CmiH1 , CmiH , CmiH2n , CWi

;CK .

• PV erifyProofCom(φK)→ {0, 1}: Verify if the Groth-Sahai proof of knowl-
edge φK was correctly constructed.

•
(
PObtainSig(pk, ~mP )↔ PIssueSig(sk, ~mS)

)
→ σ:

– The User commits the message ~mP as (K, r′) = PCommit(pk, ~mP ), then sends
K to the Signer with a proof of knowledge φK = PProveCom(pk, ~mP , K, r

′)
that the commitment is valid.
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Table 1. Number of elements from each group when signing n messages
Object Zq G1 G2 Object Zq G1 G2

Private key (sk) 3 0 0 Opening (open) 1 0 0
Public key (pk) 0 2 + n 3 + n Signature (σ) 1 1 5
Message (~m) n 0 0 Proof of commitment (φK) 0 4 + 2n 6 + 6n
Commitment (K) 0 0 1 Proof of signature (φσ) 0 8 + 2n 18 + 6n

– The Signer verifies the proof of knowledge PV erifyProofCom(φK), updates
the commitment to K ′ = PUpdateCom(pk, ~mS, K), and blindly signs the com-
mitment with random seeds c, r′′ $← Z∗q as: σ1 = Hγ/(ω+c), σ2 = Gc, σ3 = U c,
σ4 = (U0 · (K ′ ·Hr′′)β)c, σ5 = (K ′ ·Hr′′)c, σ6 = K ′ ·Hr′′ , and σ′r = r′′ and sends
σ′ = (σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σ

′
r) to the User.

– The User updates σr = r′ + σ′r and outputs σ = (σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σr).

• PProveSig(pk, ~m, σ) → φσ: Parse σ = (σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σr). Generate
witnesses for each message signed ∀i ∈ [1, n] : Wi = WitGen(pk, i, ~m, σ6, σr). Gen-
erate a Groth-Sahai proof of knowledge that the following pairing product equations are
valid (the group elements in bold are constants):

– Signature equation validation: e(Ω, σ1) · e(σ2, σ1) · e(G, A−1) = 1GT; e(σ2,U0) ·
e(U1, σ5)·e(G−1, σ4) = 1GT; e(σ2,U)·e(G−1, σ3) = 1GT; e(G, σ5)·e(σ2, σ6)−1 =
1GT .

– Message pertinence validation: ∀i ∈ [1, n] : e(G−1i , σ6)·e(Gn, H
mi
1 )·e(Wi,H) =

1GT
; ∀i ∈ [1, n] : e(G1, H

mi) · e(G−1, Hmi
1 ) = 1GT

; ∀i ∈ [1, n] : e(G2n, H
mi) ·

e(G−1, Hmi
2n ) = 1GT

.

– Equality commitment validation: e(G,A)·e(G,A−1) = 1GT
; e(G,H) = e(G,H)

Output the proof φσ and the complementary commitments (from the Groth-Sahai system)
∀i ∈ [1, n] : CmiH1 , CmiH , CmiH2n , CWi

;∀j ∈ [1, 6] : Cσj ;C−A, CG.

• PV erifyProofSig(φσ) → {0, 1}: Verify if the Groth-Sahai proof of knowl-
edge φσ was correctly constructed.

Table 1 lists the number of elements necessary for the signature scheme when
signing n messages.

3.5. Compact e-cash
The compact e-cash scheme originally described in [Camenisch et al. 2005] and revised
in [Belenkiy et al. 2009] allows a user to withdraw several coins (i.e., a wallet) within a
single message. In the context of TCGs, this scheme is interesting because it (1) allows
several seed parameters (instead of coins) to be signed altogether and (2) it provides a
direct method for identifying cheaters, who have their public key recovered, so the server
do not need to screen the whole user database in search for the culprit. The version
actually adopted in the proposed solution is based on the adaptation from [Canard et al.
2008], which achieves transferability with strong anonymity, by means of the following
operations (for a concrete instantiation and details, see [Belenkiy et al. 2009]):

• Setup: The bank generates a public/private key pair and publishes its public
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key together with the system’s public parameters.

• Register: The user randomly generates a public/private key pair based on the
system parameters and retrieves a certificate from the bank for the public key generated
in this manner. The bank stores the user’s identity and corresponding public keys, which
allows users to be identified in case of double-spending.

• Withdraw: The user produces seed values and commits them to the bank,
which in turn blindly signs those values. This creates a new anonymous wallet with as
many coins as the number of seeds provided.

• Spend: Users may exchange either unspent coins from their wallets or coins
previously received. In the former case, the user creates a new coin from the serial seed
and treats it just like a received coin. Each time a coin is spent, a tag giving ownership of
it to the receiver is added to the coin representation, making it grow in size. All tags must
be verified by the receiver to ensure the previous transaction are valid and, thus, that the
coin actually hold value.

• Deposit: The user sends the coin to the bank, which verifies if this coin had
already been deposited. If it has, the bank verifies if this is a case of double-deposit (i.e.,
if the user is trying to deposit the same coin twice) or of double-spending (i.e., if it was
sent to two different users at some point in time).

• Identify: In case of double-spending, the bank retrieves the public key of the
perpetrator, so the required administrative penalties can be applied.

A wallet W = (skU , s, t, σ) is composed by the private key skU of the owner,
a serial seed s, a transfer seed t, and a signature σ on these values. A coin C =
(S, φS, φσ, πT = {Tj, φTj , rj, ij}) is identified by a serial number S and its proof of
validity φS , proof of knowledge on the signature of the wallet φσ, and a set πT of j
transferences. Each transference is composed by a transference tag number Tj and its
proof of validity φTj , a tag of ownership rj , and some public information ij . When a coin
is spent, a new tag indicating the transference of ownership is inserted into πT .

The serial number S is picked at random to provide a unique identifier for each
coin. It is then employed in the serial number generation function fS , a VRF that is
defined by Equation 1. In this equation, s is a seed signed in the wallet and skU is the
private key of the owner (or the index of the coin, if more than one coin can be withdrawn).

fS(skU , s) = G
1

s+skU (1)

The transference tag T identifies each transference, also picked at random. It is
then employed in a modified version of the VRF, the transference tag generation function
fT described in Equation 2. In this equation, t is a seed signed in the wallet or referenced
by previous transference, skU is the secret key of the owner andR is the hash of the private
(that contains the owner) and public (e.g., a timestamp) information of the transference.

fT (skU , t, R) =
(
GR
)skUG

1
t+skU (2)
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Finally, the ownership tag r is a randomly-picked value used to hide the private
key of the coin’s owner. Similarly to S, it is employed in a VRF, the ownership tag
generation function fr from Equation 3, where skU is the private key of the owner and
i is some public information related to the transference. This tag is used to create the
transference tag that allows the owner of the coin to prove that the last transference was
directed to him/her, so this information is used to compute R, linking the transference tag
T to the owner, represented by r.

fr(skU , i) = G
1

skU+i (3)

The revised version also presents a proof of knowledge protocol for the serial
number generation ΦS :

(
Prove(skU , s)→ φS;V erify(φS)→ {0, 1}

)
, for the transfer-

ence tag ΦT :
(
Prove(skU , t, R) → φT ;V erify(φT ) → {0, 1}

)
and for the ownership

tag Φr :
(
Prove(r, i)→ φr;V erify(φr)→ {0, 1}

)
, based on Groth-Sahai proofs which

proves the values presented in the coin (S, T and R) were computed using the respec-
tive functions. Due to space limitation, we refer the reader to [Belenkiy et al. 2009] for
details.

4. Proposed protocol
In this section we present a concrete instantiation of the proposed scheme for secure
trading cards, using the building blocks described in Sec. 3. The roles of registration
center C, card market M and game auditor A are played by the game server G = C ∪
M ∪ A. A card C is represented by the tuple C = (ID, d, V, owner), where: ID ∈ G1

is its unique identifier; d ∈ Zq is the numeric representation of the card’s description
using some suitable encoding; V = (φID, φσ), where φID and φσ are, respectively, proofs
of knowledge of the construction of the ID and of the signature from the market; and
owner = πT = {Tj, φTj , rj, ij} corresponds to the records of all owners of the cards,
so that, for each index j in πT , Tj is the transference tag with proof of knowledge of the
construction φTj , rj is the ownership tag and ij is the public information regarding the
transference.

The operations comprised by the proposed scheme are, then:

• Setup(): The game server generates the system parameters tcgparams =
(pparamsC , pparamsM) where pparamsC and pparamsM are the parameters of two
signature schemes, the first to register new players and the second to stamp new cards.
Both of them contain parameters of a Groth-Sahai proof system, defined over an asym-
metric pairing Λ. These parameters are used by the subsequent operations and, for short-
ness, are omitted in their descriptions. The game server also generates two key-pairs:
(skC , pkC)← PKeyGen() to register players and (skM , pkM)← PKeyGen() to stamp
cards. It then publishes tcgparams, pkC and pkM .

• Register(idP [, skP ]): Player P with identity idP generates a secret key skP
$←

Zq and computes the public key pkP = e(G,H)skP . P generates a proof of knowledge
φP = GSProof

(
HskP in CskP , θ = 1|e(Gθ, HskP ) = pkP ∧ e(Gθ, H) = e(G,H)

)
.

The triple (idP , pkP , φP ) is sent to the registration center C. If the proof φP is valid, C
generates a signature σP = PSign(skC , {idP , pkP}). P can then present σP as his/her
certificate.
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• Stamp
(
P(skP , pkM , d) ↔ M(skM , pkM , d)

)
: To purchase an instance of a

card with description d, player P generates a partial identifier seed s′ $← Zq and a
transference seed t

$← Zq, and the card market M generates the card’s partial identi-
fier component s′′ $← Zq. Both parties execute the interactive protocol to obtain a blind

signature σs =
(
PObtainSig(pkM , {skP , s′, t, 0}) ↔ PIssueSig(skM , {0, s′′, 0, d})

)

that is returned to P together with s′′. The player then generates a proof of knowledge
φσ = PProveSig(pkM , {skP , s = s′ + s′′, t, d}, σs). After that, P chooses some unique
the public information i0 ← {0, 1}∗ (e.g., a timestamp) and computes r0 = G

1
skP +H(i0)

and R0 = H(r0, i0). P then generates the unique identifier ID = fS(skP , s) and
the transference tag T0 = fT (skP , t, R0), together with proofs of knowledge φID =
ΦS.P rove(skP , s) and φT0 = ΦT .P rove(skP , t, R0) of the construction, associated with
the commitments in the proof of signature φσ. Finally, the player stores the card C =
(ID, d, φID, φσ, πT = {T0, φT0 , r0, i0}).

• Send
(
P1(skP1 , pkP2 , C) ↔ P2(skP2 , pkP1)

)
: The receiver P2 chooses some

public information i ← {0, 1}∗ and computes r = G
1

skP2
+H(i) and a proof of validity

φr = Φr.P rove(skP2 , r,H(i)). P2 then sends the tuple (i, r, φr) to the current card hold,
P1. P1 parses C = (ID, d, φID, φσ, πT = {Tj, φTj , rj, ij}j=0...h) and verifies the proof of
validity Φr.V erify(φr, pkP2). If everything is correct, P1 first sets ih+1 = i and rh+1 = r,
and then computes Rh+1 = H(rh+1, ih+1) and t = H(S, {Tj}j=0...h). Finally, P1 gener-
ates a new transference tag Th+1 = fT (skP1 , t, Rh+1) and a proof of knowledge φTh+1

=
ΦT .P rove(skP1 , t, Rh+1) of the construction. The card C ′ = (ID, d, φID, φσ, π

′
T =

{Tj, φTj , rj, φrj , ij}j=0...(h+1)) is sent to P2. Upon reception, P2 verifies the construction
of the unique identifier ID by ΦS.V erify(φID) and the tags {Tj}j=0..h by∧h+1
j=0 ΦT .V erify(φTj), as well as that the proof of ownership φrh+1

is valid in respect
to the public key pkP2 by Φr.V erify(φrh+1

, pkP2). If all proofs are correct, P2 stores the
card C ′ as his/her own.

• Play
(
P1(skP1 , C)↔ P2(pkP1)

)
: Player P1 prepares a card C = (ID, d, φID,

φσ, πT = {Tj, φTj , rj, ij}j=0..h) that has been updated h times. P1 chooses some public in-

formation ih+1 ← {0, 1}∗ and computes rh+1 = G
1

skP1
+H(ih+1) ,Rh+1 = H(rh+1, ih+1) and

t = H(S, {Tj}j=0...h). ThenP1 generates a new transference tag Th+1 = fT (skP1 , t, Rh+1),
together with proof of knowledge φTh+1

= ΦT .P rove(skP1 , t, Rh+1) of the construc-
tion. The card C is updated to C ′ = (ID, d, φID, φσ, π

′
T = {Tj, φTj , rj, φrj , ij}j=0...(h+1))

P1 also prepares two proofs of knowledge φrh = Φr.P rove(skP2 ,H(ih)) and φrh+1
=

Φr.P rove(skP2 ,H(ih+1)) to prove that the card was correctly prepared The triple (C ′, φrh ,
φrh+1

) is sent to the match’s opponent P2. Upon reception of C ′, P2 verifies the construc-
tion of the unique identifier ID by ΦS.V erify(φID) and transference tags {Tj}j=0...(h+1)

by
∧h+1
j=0 ΦT .V erify(φTj), and that both proofs of ownership φrh and φrh+1

are valid in
respect to the public key pkP1 by Φr.V erify(φrh , pkP1)∧Φr.V erify(φrh+1

, pkP1). If they
are all valid, P2 then stores this card locally, so it can report this information to the game
server later, and uses the unique identifier ID to identify this card during the match.

• Report
(
P(C) ↔ A(RS)

)
: Player P sends to the game auditor A a card
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C = (ID, d, φID, φσ, πT = {Tj, φTj , rj, ij}j=0...h) that an opponent has used in some
match. A stores C in the set of reported cards RS and verifies if there is any card
C̄ with identifier ¯ID = ID already reported in RS. For each card C̄, A executes
Identify(C, C̄), retrieving the list of public keys of users who had illegally duplicated
this card.

• Refresh
(
P(skP , C) ↔

(
G = A(RS) ∪ M(skM , pkP )

))
: Player P pre-

pares a card C = (ID, d, φID, φσ, πT = {Tj, φTj , rj, ij}j=0...h) that has been updated h
times. P chooses some public information ih+1 ← {0, 1}∗ (e.g., a timestamp) and com-

putes rh+1 = G
1

skP +H(ih+1) , Rh+1 = H(rh+1, ih+1) and t = H(S, {Tj}j=0...h). Then P
generates a new transference tag Th+1 = fT (skP , t, Rh+1), together with proof of knowl-
edge φTh+1

= ΦT .P rove(skP , t, Rh+1) of the construction. The card C is updated to
C ′ = (ID, d, φID, φσ, π

′
T = {Tj, φTj , rj, ij}j=0...(h+1)) and is sent to the game server G.

A stores C ′ inRS and verifies if there is any card C̄ with identifier ¯ID = ID already re-
ported inRS . For each card C̄, A executes Identify(C ′, C̄), retrieving the list of public
keys of users who had illegally duplicated this card. If identifying C ′ did not return any
transgressor, both parties execute Stamp

(
P(skP , pkM , d) ↔M(skM , pkP )

)
to produce

a fresh card C ′′ to P .

• Identify(C, C̄): The game auditor A parses cards C = (ID, d, φID, φσ, πT =
{Tj, φTj , rj, ij}j=0...h) and C̄ = (S̄, ¯φID, φ̄σ, d̄, π̄T = {T̄j, φ̄Tj , r̄j, īj}j=0...h̄) with the same
identifier ID = ¯ID. It searches for the first index l in which Tl 6= T̄l, computes Rl =
H(rl, il) and R̄l = H(r̄l, īl), and retrieves the public key of the perpetrator D as pkD =(
Tl
T̄l

) 1
Rl−R̄l . If the index l is larger than the number of hops for any card (h or h̄), this card

had already been reported but had not been duplicated, so the output is empty.

The requirements of a secure card trading system, as presented in Sec. 2, are fulfilled by
the underlying e-cash scheme. Namely, the signature on stamping method guarantees ver-
ifiability (“own” property), anonymity when stamping (the signer cannot link signatures
to new cards), and balance (if the signature is unforgeable, a new card cannot be incon-
spicuously created without authorization by the card market). The proof of knowledge
provides transferability on trading and ad-hoc playing, given its non-interactivity prop-
erty. It also keeps anonymity when trading, since it is witness-indistinguishable together
with the VRF. Finally, the identification method of the e-cash scheme guarantees balance,
cheat detection and exculpability.

5. Preliminary efficiency analysis

Signing, n = 4 messages ({skP , s, t, d}) with the presented P-signature scheme, a sig-
nature proof (φσ) requires 20 elements in G1 and 42 in G2 (see Table 1). For the serial
number generation proof (φID), we need 24 elements in G1 and 26 in G2. For the trans-
ference tag generation proof (φT ), we need 36 elements in G1 and 38 in G2. A card C
is composed by: the unique identifier ID (1 element in G1, output from fS) the proofs
of knowledge of ID (φID) and of the signature from the market (φσ), and a set of trans-
ferences (πT ), updated with each trade or play. Each transference j in the set is in turn
composed by: the transference tag Tj (1 element in G1, output from fT ), the correspond-
ing proof of knowledge φTj , the ownership tag rj (1 element in G1, output from fr), and
additional public information ij , which may have variable length. Hence, for a total of t
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transferences and/or usages, a card needs 45 + 38t elements in G1 and 68 + 38t in G2.

The execution time is likely dominated by the pairing computations. Using a
Groth-Sahai proof of knowledge, each time a card is traded or used in a match, the total
execution cost corresponding basically to the 148 underlying pairing computations. As
each pairing is expected to take on the order of 1 ms to run with [Aranha et al. 2011]
(Intel Core i5 1,6 GHz, 128-bit security level), the total time would be around 150 ms per
card traded or played. We note that, while these timings are quite reasonable for trading,
they may be somewhat cumbersome when playing with a deck having roughly 50 cards,
as it is common in commercial TCGs, since the verification of a deck would take around
7,5 min. Nevertheless, it is important to have in mind that the preparation of a deck can
be done beforehand, much before the match starts; in addition, the verification of the
corresponding proofs of knowledge can happen in background during the match, which
usually takes several minutes. Therefore, in practice those costs can be made transparent
to players.

6. Conclusions

In this paper, we presented the set of requirements for allowing secure trades in P2P
TCGs, defining the cheating types that need to be detected. We then adapted a trans-
ferable e-cash protocol for creating a concrete scheme that fulfills those requirements
The proposed scheme is based on the P-signatures described in [Izabachène et al. 2011],
which allows a vector of messages to be signed, which is combined with a compact blind
signature scheme in the asymmetric pairing setting to allow a more memory-efficient rep-
resentation.

According to our preliminary analysis, the scheme is quite efficient to be used
in practice, especially considering that the most expensive operations involved (namely,
validating an entire deck of cards) can be performed in background, either before or during
a match.
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Abstract. Under the dominant cloud computing paradigm, employing encryption for
data storage and transport may not be enough. Security guarantees should also be ex-
tended to data processing, to preserve the privacy of data owners and contractors. Ho-
momorphic encryption schemes are a natural candidate for computing over encrypted
data, satisfying these new security requirements. In this work, CUYASHE is presented
as a GPGPU implementation of the leveled fully homomorphic scheme YASHE. The
implementation employs the CUDA platform, the Chinese Remainder Theorem and
the Fast Fourier Transform to obtain significant performance improvements. When
compared with the state-of-the-art implementation in CPUs, speedups of 20% for ho-
momorphic addition and 58% for multiplication were observed. These operations are
performance-critical for evaluating any function over encrypted data, demonstrating
that GPUs are an appropriate technology for bootstraping privacy-preserving cloud
computing environments.

Resumo. Em tempos de computação em nuvem, há interesse em se utilizar criptos-
sistemas que não apenas garantam a segurança dos dados no transporte e armazena-
mento, mas também durante o processamento, de forma a preservar a privacidade dos
contratantes e detentores dos dados. Esquemas de cifração homomórfica são candi-
datos promissores para computação sobre dados cifrados, satisfazendo novos requisi-
tos de segurança. Neste trabalho, é apresentada CUYASHE, uma implementação em
GPGPUs do criptossistema completamente homomórfico em nível, YASHE. A imple-
mentação emprega a plataforma CUDA, o Teorema Chinês do Resto e a Transformada
de Fourier para obter ganhos significativos de desempenho. Quando comparada com
a implementação estado da arte em CPUs, foram obtidos ganhos de 20% de veloci-
dade na adição e 58% na multiplicação homomórfica, operações críticas do ponto
de vista de desempenho para se avaliar qualquer função sobre dados cifrados. Isso
demonstra que GPGPUs são uma tecnologia adequada para se implementar serviços
de computação em nuvem que preservam a privacidade.

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 1. Nesse contexto, as partes

1Do Inglês, honest-but-curious.
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envolvidas com a nuvem concordam em respeitar os protocolos pré-definidos para a manipula-
ção e troca dos dados mas não há garantia de que, caso haja interesse na quebra de privacidade,
elas não usem seu conhecimento e acesso ao sistema para subverter a segurança. Dessa forma,
existe a necessidade 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 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], uma variante da família de criptossistemas baseados
em reticulados [Hoffstein et al. 1998]. Para isso, foram aplicadas técnicas de computação
paralela em processadores gráficos de propósito geral, ou GPGPUs 2, através da arquitetura
CUDA 3, junto do Teorema Chinês do Resto e da Transformada de Fourier. Quando comparado
com a implementação estado da arte em CPUs, essa estratégia implicou em ganhos de até 20%
de velocidade na adição e 58% na multiplicação homomórfica, operações críticas do ponto de
vista de desempenho para se avaliar qualquer função sobre dados cifrados.

O documento é organizado como se segue. Na Seção 2 as bases teóricas para o trabalho
são apresentadas. É oferecida uma definição formal para a propriedade homomórfica em crip-
tossistemas, assim como é apresentado o criptossistema YASHE, usado neste trabalho, além de
uma breve passagem pelo Teorema Chinês do Resto e a Transformada Rápida de Fourier. Nas
Seções 3 e 4 são apresentadas, respectivamente, a implementação CUYASHE e uma análise
do ganho de desempenho sobre o estado da arte. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e
expectativas para trabalhos futuros.

2. Base teórica
2.1. Criptografia Homomórfica

Um esquema criptográfico homomórfico pode ser definido como na Definição 1.

Definição 1. Seja E uma função de cifração e D a função de decifração correspondente.
Sejam m1 e m2 dados em claro. 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 à operação � no espaço de criptogramas.

Para esquemas criptográficos que possuam a propriedade apresentada, temos que a nu-
vem (ou um atacante) pode manipular dados cifrados aplicando o operador � sem aprender nada
sobre o texto claro correspondente.

2Acrônimo de General Purpose Graphics Processing Unit.
3Acrônimo de Compute Unified Device Architecture.
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Criptossistemas parcialmente homomórficos são criptossistemas que satisfazem a Defini-
ção 1 para operações de adição ou multiplicação. Existem diversas propostas de esque-
mas desse tipo, dentre elas o esquema de Paillier [Paillier 1999] e ElGamal [ElGamal
1985]. Estes são bastante conhecidos e se caracterizam não apenas pelo bom desempe-
nho como também por atingirem o mais alto nível de segurança em comparação a outros
esquemas parcialmente homomórficos.

Criptossistemas completamente homomórficos são criptossistemas que satisfazem a Defini-
ção 1 para ambas as operações de adição e multiplicação.

Em uma posição intermediária aos criptossistemas anteriormente citados, existem crip-
tossistemas ditos ligeiramente homomórficos 4 e completamente homomórficos em nível 5.

Criptossistemas ligeiramente homomórficos são aqueles que satisfazem a Definição 1 para
uma quantidade limitada de operações de adição e multiplicação. No trabalho de [Gen-
try 2010] é demonstrado como construir um criptossistema completamente homomór-
fico a partir de um criptossistema ligeiramente homomórfico, usando uma técnica cha-
mada de bootstrap. Essa técnica reduz o ruído acumulado após uma série de operações
homomórficas, o que viabiliza a aplicação da decifração. Esse trabalho é bastante citado
na literatura e se tornou referência para essa classe de criptossistemas.

Criptossistemas completamente homomórficos em nível são evoluções da proposta anterior
de Gentry. 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 mas apenas variando os parâmetros de cifração. Nesse mesmo trabalho é
demonstrado como construir um criptossistema completamente homomórfico a partir
de um completamente homomórficos em nível. Este trabalho usou o criptossistema
YASHE, definido na Seção 2.2, que é definido como um criptossistema completamente
homomórfico em nível.

2.2. YASHE - Yet Another Somewhat Homomorphic Encryption

YASHE é um criptossistema completamente homomórfico em nível baseado em reti-
culados [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. Seja χerr a distribuição Gaussiana discreta e χkey a distribuição estreita,
que gera valores aleatoriamente dentre {−1, 0, 1}. O criptossistema YASHE é composto
pelas seguintes operações:

Escolha de parâmetros: Dado um parâmetro λ de segurança,

1. Escolha um inteiro q que define o espaço dos coeficientes dos criptogramas.
2. Escolha um inteiro t que define o 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.

4Do Inglês, Somewhat Homomorphic Encryption.
5Do Inglês, Leveled Fully Homomorphic Encryption.
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4. Defina o anel Rq = Zq [X] /φn (X), onde φn (X) é o n-ésimo polinômio ciclotô-
mico.

Geração de chaves:

1. Amostre dois polinômios f
′

e g da distribuição χkey e defina f =
[
tf

′
+ 1
]
q
.

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.

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.

KeySwitch: Seja o criptograma c e a chave evk,

Retorne [〈WordDecompw,q (c) , evk〉]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 6. Dessa forma, pode-se repre-
sentar grandes coeficientes inteiros usando resíduos arbitrariamente pequenos e que podem ser
manipulados utilizando uma aritmética mais simples.

O funcionamento do CRT implementado se baseia em mapear um polinômio A em um
conjunto de polinômios {A0, A1, . . . , Al−1} tal que Ai ∈ Rpi , para um primo pi escolhido
arbitrariamente, como pode ser visto nas Definições 3 e 4.

6Do Inglês, Chinese Remainder Theorem.
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Definição 3. - Transformação CRT
Seja x um polinômio em Rq e {p0, p1, . . . , pl−1} um conjunto de l primos.

Define-se: CRT : x→ {x mod p0, x mod p1, . . . , x mod pl−1}.

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.

Define-se: ICRT (x) =
∑l−1

i=0

(
M
pi

)
·
((

M
pi

)−1
xi mod pi

)
mod M .

Para o funcionamento correto da ICRT, é necessário que o produto dos primos seja maior
do que o maior possível coeficiente de um polinômio residual, inclusive após uma operação de
adição ou multiplicação. Ou seja, para o YASHE é preciso que M = Πl−1

i=0pi > n · q2, onde n e
q são os parâmetros de formação do anel.

No domínio de resíduos do CRT as operações de adição e multiplicação são definidas
como na Definição 5.

Definição 5. - Operações sobre o domínio do CRT
Sejam x e y polinômios em Rq com X e Y sendo seus respectivos conjuntos de resíduos,
{p0, p1, . . . , pl−1} um conjunto de l primos e uma operação �.

Define-se: X � Y = {(X0 � Y0) , (X1 � Y1) , . . . , (Xl−1 � Yl−1)}.

2.4. Transformada Rápida de Fourier

Neste trabalho, foi utilizado o algoritmo da Transformada Rápida de Fourier, ou FFT7

[Cochran et al. 1967], para a redução da complexidade computacional de uma operação de
multiplicação polinomial. Ela faz uso da Transformada Discreta de Fourier 8 para reduzir a
complexidade computacional de Θ (N2), de um algoritmo trivial de multiplicação polinomial,
para Θ (N logN), com N representando o grau dos polinômios operandos.

Dessa forma, a multiplicação de dois polinômios é feita como na Definição 6.

Definição 6. - Multiplicação de polinômios usando FFT

Sejam dois polinômios p e q escritos como:

p(x) = a0 + a1x+ . . .+ aN−1x
N−1,

q(x) = b0 + b1x+ . . .+ bN−1x
N−1.

7Do Inglês, Fast Fourier transform.
8Do Inglês, Discrete Fourier transform.
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Além disso, seja ωN = ei
2Π
N a n-ésima raíz complexa de 1. O produto

(p · q)(x) = p(x) · q(x) = c0 + c1x+ . . .+ c2N−2x
2N−2

é calculado da seguinte forma:

1. Avalie eficientemente p(x) e q(x) nos pontos ω0
2N , ω

1
2N , . . . , ω

2N−1
2N .

2. Compute os valores de p(x) · q(x) nesses pontos através da multiplicação ponto-a-
ponto

(p · q)(ω0
2N) = p(ω0

2N) · q(ω0
2N),

(p · q)(ω1
2N) = p(ω1

2N) · q(ω1
2N),

...

(p · q)(ω2N−1
2N ) = p(ω2N−1

2N ) · q(ω2N−1
2N ).

3. Aplique a transformação inversa da Transformada Discreta de Fourier e recupere
os coeficientes ci tal que

(p · q)(x) =
2N−2∑

i=0

cix
i.

A etapa de avaliação dos polinômios em 2N pontos tem custo Θ (N logN) quando reali-
zada com uma estratégia elegante, como o método de dividir-para-conquistar proposto por [Co-
oley and Tukey 1965].

3. A implementação CUYASHE

A implementação proposta, batizada de CUYASHE [Alves and Aranha 2015], foi pro-
duzida em C++, com foco na revisão C++11 e utilizou-se a biblioteca NTL compilada com
suporte a GMP para prover a aritmética de grandes inteiros. Dessa forma, foi possível con-
centrar os esforços de otimização na aritmética polinomial e apenas herdar as operações ele-
mentares sobre inteiros da NTL. O modelo de classes usado representa polinômios-genéricos
e polinômios-criptogramas com as classes Polynomial e Ciphertext. Como visto na Figura 1,
há uma relação de herança entre essas classes. Assim, pôde-se reutilizar operações comuns
e especializar aquelas exclusivas a criptogramas. As distribuições probabilísticas usadas pelo
YASHE, Gaussiana discreta e estreita, foram concentradas na classe Distribution. Essas três
classes são agregadas à classe YASHE, responsável pelas operações de cifração, decifração e
troca de chave do criptossistema.

3.1. Manipulando inteiros grandes

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
que não possui suporte nativo a operações com operandos maiores do que 64 bits. Por isso, o
Teorema Chinês do Resto, como visto na Seção 2.3, foi aplicado para gerar polinômios com
coeficientes menores e mais adequados à plataforma alvo. Essa estratégia implicou na troca do
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Polynomial

NTL::ZZ

Ciphertext

YASHE

Distribution

Figura 1. Diagrama de classes simplificado. A classe Polynomial (usada para a repre-
sentação de polinômios genéricos) é superclasse da Ciphertext (usada para a repre-
sentação de criptogramas). A classe YASHE contém a implementação do criptossis-
tema e agrega instâncias dessas duas classes, além da Distribution, responsável pelas
distribuições probabilísticas requeridas.

custo computacional de operar sobre dois polinômios com coeficientes arbitrariamente grandes
pelo custo de operar sobre vários polinômios residuais com coeficientes tão pequenos quanto se
queira, conforme visto na Definição 5.

A capacidade de paralelismo de GPGPUs se mostra grande o suficiente para mascarar
o custo adicional de processamento e ainda prover ganho de velocidade em relação a outras
implementações conhecidas, que fazem uso da aritmética de grandes inteiros em CPUs, como
demonstrado na Seção 4.

3.2. Localidade de memória

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 ope-
rações polinomiais podem tirar proveito do acesso de memória coalesced, onde vários blocos
de memória consecutivos são lidos em uma única instrução read e aproveitados por diferen-
tes threads, assim como podem ser aplicadas com a chamada de um único CUDA Kernel. A
vantagem dessa modelagem é que operações consecutivas são realizadas sem a necessidade da
cópia de dados entre a memória da GPU e a memória principal, além de tornar desnecessário a
aplicação do CRT e ICRT nesse momento. Como pode ser visto nas Tabelas 2 e 3, isso pode im-
plicar em ganhos bastante expressivos de desempenho em algoritmos que tirem proveito dessa
característica.

O diagrama de fluxo na Figura 2 expõe as verificações feitas pela CUYASHE que pre-
cedem todas as operações de adição e multiplicação. Essas verificações tem como objetivo
reduzir custos de processamento redundante e desnecessários. Inicialmente, verifica-se se os
operandos já possuem valores calculados e atualizados dos polinômios residuais do CRT . Da
mesma maneira, verifica-se se esses resíduos (caso já tenham sido calculados anteriormente)
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existem em um estado atualizado na memória da GPU. Resultados negativos a esses predicados
são resolvidos e só então é dado início ao processamento de cada operação. Dessa maneira,
como já comentado, resultados prévios das etapas de aplicação do CRT e da cópia de dados são
reaproveitados e permite-se adiar a aplicação do ICRT, que passa a ser necessária apenas no
momento em que os dados são requeridos para pela CPU. Essa otimização implica em ganhos
consideráveis de desempenho para operações consecutivas.

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 2. 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.

3.3. Aritmética polinomial
As operações de multiplicação e adição polinomial são realizadas 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
reduzindo o tempo necessário para cada operação.

A aritmética polinomial implementada tira proveito dessas duas operações básicas e
de características do YASHE para implementar versões eficientes das operações de subtração,
divisão e resto.

Adição e subtração

Na adição, cada bloco de CUDA Threads é composto por threads em uma única dimen-
são de tamanho

⌈
N
32

⌉
, para um polinômio de grauN−1. O kernel de execução soma elemento a
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elemento dois vetores de inteiros, compostos pela concatenação dos coeficientes dos polinômios
residuais do CRT de cada operando. Essa concatenação é feita cuidadosamente para garantir
o correto alinhamento dos coeficientes. A subtração é realizada da mesma maneira, apenas
substituindo a operação aplicada em cada coeficiente.

Multiplicação

A multiplicação polinomial é feita através do algoritmo FFT, descrito na Seção 2.4,
implementado pela biblioteca cuFFT [NVIDIA 2015a]. Ela é uma biblioteca proprietária da
NVIDIA e implementa uma variação não-normalizada do FFT .

Uma vez que o algoritmo usado opera sobre valores reais, enquanto que o YASHE opera
sobre inteiros, foi necessário implementar kernels exclusivos para a conversão dos coeficien-
tes de inteiro para complexo e de complexo para inteiro. Dessa forma, foi usado o modo de
funcionamento Complex-to-Complex da cuFFT.

Divisão e resto

O cálculo do quociente e do resto em uma divisão de polinômios pode ser consideravel-
mente caro sem a exploração de alguma propriedade especial dos polinômios.

O YASHE faz uso de polinômios ciclotômicos para definir o anel de criptogramas Rq.
Essa classe de polinômios tem a propriedade de que o n-ésimo polinômio ciclotômico é dado
por Φn (x) = xn/2 + 1, para todo n potência de 2.

Fazendo uso disso, a divisão por esses polinômios pode ser feita como no Lema 1,
requerindo apenas um deslocamento de n

2
posições dos coeficientes de maior grau de P (x),

para o cálculo do quociente, e de uma subtração para o cálculo do resto.

Lema 1. Divisão e resto pelo n-ésimo polinômio ciclotômico. Sejam Φn (x) o n-ésimo
polinômio ciclotômico com n potência de 2 e P (x) =

∑m−1
i=0 aix

i, com m > n. Então o
quociente Q (x) e o resto R (x) da divisão de P (x) por Φn (x) são dados por:

Q (x) =
P (x)

x
n
2

=

n
2
−1∑

i=0

ai+n/2x
i,

R (x) = P (x)−Q (x) · Φn (x) .

Demonstração. Sejam o polinômio P (x) e Φn (x) o n-ésimo polinômio ciclotômico com n
potência de 2. Além disso, sejamQ (x) eR (x) respectivamente o quociente e o resto da divisão
de P (x) por Φn (x). Dessa forma,

P (x) = Q (x) · Φn (x) +R (x) (1)

= Q (x) ·
(
x

n
2 + 1

)
+R (x)

= Q (x) · xn
2 +Q (x) +R (x) .
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Logo, lembrando que o quociente da divisão Q(x)+R(x)

x
n
2

é 0, uma vez que Q (x) e R (x)

tem grau necessariamente menor que n
2

para n > 0, então

P (x)

x
n
2

=
Q (x) · xn

2 +Q (x) +R (x)

x
n
2

= Q (x) .

Substituindo Q (x) na Equação 1,

R (x) = P (x)−Q (x) · Φn (x) ,

o que encerra a demonstração do Lema 1.

O cálculo do resto por Φn (x) é essencial para o YASHE, uma vez que a redução poli-
nomial é uma operação frequente por conta do anel Rq. Em casos em que a divisão não pode
ser acelerada por essa propriedade, a implementação passa o cálculo da operação para a NTL .

3.4. cuFFT

Pela necessidade de se trabalhar com valores reais na FFT, foi necessário que se im-
plementasse rotinas de conversão e que se tomassem cuidados para evitar possíveis erros de
precisão causados pela aritmética de ponto flutuante. Além das citadas, a aplicação do CRT foi
feita usando primos de tamanho 9 bits, enquanto a cuFFT foi executada utilizando precisão
dupla. Apesar da mantissa de valores float ser de 23 bits e a de valores double ser 53 bits, foi
constatado empiricamente que operandos próximos, mas inferiores, dessas mantissas ainda po-
deriam resultar em erros de precisão. Esses erros são evidenciados com a aplicação da ICRT e
comprometem de forma irrecuperável o funcionamento do programa, dado o contexto. Utili-
zando operandos com coeficientes limitados a 9 bits e o modo de precisão dupla da cuFFT,
conseguiu-se evitar completamente esse tipo de erro, ao custo do aumento da quantidade de
resíduos e da diminuição de desempenho da cuFFT referente a precisão dupla. O modo de
precisão única requer a diminuição dos coeficientes para valores ainda menores, o que pode
impedir que se satisfaça a condição comentada na Seção 2.3 e atrapalhe o funcionamento da
ICRT .

4. Resultados
Para medir o impacto das otimizações, os tempos das operações da CUYASHE foram

comparados com os trabalhos de [Lepoint and Naehrig 2014] e [Bos et al. 2013], como visto na
Tabela 1. Ambos são relativos a implementações que tiram proveito apenas da CPU da máquina
e tem pouco ou nenhum esforço em processamento paralelo. Apesar disso, do ponto de vista
da aplicação, o principal interesse é o tempo de processamento, e uma vez que no contexto de
computação na nuvem é comum a presença de GPGPUs , como descrito por [NVIDIA 2015b],
a comparação se mantêm relevante.

Os valores apresentados neste trabalho para a CUYASHE foram obtidos através do cál-
culo do tempo médio para cada operação. Para isso foram usadas 100 amostras de execuções
isoladas. A máquina utilizada na obtenção dos tempos da CUYASHE possui uma CPU Intel
Xeon E5-2630 @ 2.60GHz e uma GPGPU NVIDIA GeForce GTX TITAN Black @ 0.98GHz.
Foi utilizada a versão 7.0 do kit de desenvolvimento CUDA, além das versões 9.1.0 e 6.0.0 das
bibliotecas NTL e GMP respectivamente. Por sua vez, o trabalho de [Lepoint and Naehrig 2014]
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usa uma CPU Intel Core i7-2600 @ 3.4GHz, enquanto que [Bos et al. 2013] utiliza uma CPU
Intel Core i7-3520M @ 2893.484 MHz.

A Tabela 1 demonstra que há pouco ou nenhum ganho de desempenho durante as eta-
pas de cifração e decifração, uma vez que a atual implementação da CUYASHE possui pouca
reutilização de dados na memória da GPU e, em especial na operação de cifração, há uma in-
tensa cópia de operandos para a memória da GPU. Apesar disso, foi obtido ganho de 20% em
velocidade na adição e 58% na multiplicação homomórfica em relação ao trabalho de [Lepoint
and Naehrig 2014].

A motivação principal para a utilização de um criptossistema homomórfico é justamente
aplicar operações aritméticas homomórficas sobre criptogramas. Dessa forma, essas operações
são o alvo principal para melhorias de desempenho uma vez que serão aplicadas recorrente-
mente em diferentes tipos de algoritmo, ao passo que as operações de geração de chave, cifração
e decifração são consideravelmente menos usadas e por isso ganhos de desempenho são menos
relevantes.

Tabela 1. Tempos para o CUYASHE e comparação com os trabalhos de [Lepoint and
Naehrig 2014] e [Bos et al. 2013], respectivamente. A máquina utilizada na obten-
ção dos tempos da CUYASHE possui uma CPU Intel Xeon E5-2630 @ 2.60GHz e uma
GPGPU NVIDIA GeForce GTX TITAN Black @ 0.98GHz e possui instalado a versão 7.0
do kit de desenvolvimento CUDA, além das versões 9.1.0 e 6.0.0 das bibliotecas NTL e
GMP respectivamente, 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. Os valores apresentados 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

A Tabela 2 demonstra uma importante característica da CUYASHE. Para a aplicação de
operações de adição ou multiplicação polinomial há gasto de tempo no cálculo dos resíduos do
CRT, na cópia desses valores para a memória da GPU e posteriormente na aplicação da ICRT.
Contudo, operações consecutivas, com operandos já na memória da GPU, conseguem reapro-
veitar valores calculados anteriormente e evitar tempo desperdiçado em operações redundantes.
Dessa forma, as otimizações realizadas nesse sentido implicam em ganhos de 14 vezes em ve-
locidade na reutilização de operandos em operações de adição e de 4 vezes para operações de
multiplicação. O ganho de desempenho em algoritmos que utilizem a CUYASHE para operar
sobre dados cifrados acompanha a capacidade do algoritmo em tirar proveito dessa caracterís-
tica da implementação.

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

estabeleceu uma comparação de seu desempenho em relação a duas outras implementações co-
9Do Inglês, overhead.
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Tabela 2. Tempos para a aritmética polinomial em um anel de grau 4096. As colunas
registram os tempos médios para cada operação, considerando o custo necessário de
copia dados para a memória da GPU. Pode-se perceber os ganhos significativos de
desempenho que podem ser obtidos por algoritmos que possam manter operandos na
memória da GPU.

Operação Com sobrecarga9

de memória (ms)
Sem sobrecarga
de memória (ms)

Adição 19,24 1,32
Multiplicação 32,28 7,01

nhecidas, demonstrando ganhos de até 20% na adição e 58% na multiplicação homomórfica.
Além disso, conseguiu-se demonstrar que é possível obter ganhos de desempenho bastante ex-
pressivos ao aplicá-la em um algoritmo que possa manter os operandos na memória da GPU.
Nesses casos, notou-se ganhos de até 14 e 4 vezes para adição e multiplicação homomórfica
respectivamente, ao mesmo tempo que adiciona-se o benefício da segurança oriundo do crip-
tossistema utilizado.

Em trabalhos futuros se espera a investigação dos possíveis ganhos com a substituição
do FFT e da biblioteca cuFFT por alternativas que proporcionem aumento na densidade arit-
mética. Uma alternativa promissora é a NTT 10, que aplica a mesma lógica da FFT mas usa
corpos finitos ao invés do corpo complexo. A Tabela 3 apresenta resultados preliminares da
substituição da cuFFT por uma implementação própria da NTT .

Tabela 3. Tempos preliminares para a aritmética polinomial em um anel de grau 4096
utilizando a transformada NTT ao invés da FFT. As colunas registram os tempos mé-
dios para cada operação, considerando o custo necessário de copia dados para a
memória da GPU. Há ganho de velocidade em todos os tempos em comparação com
a Tabela 2 por causa da redução do custo computacional da aritmética da NTT e pela
redução do número de resíduos do CRT.

Operação Com sobrecarga11

de memória (ms)
Sem sobrecarga
de memória (ms)

Adição 6,28 1,00
Multiplicação 14,36 6,27

Há um ganho de velocidade evidente por conta da substituição das transformadas. A
aritmética de corpos finitos, usada pela NTT, possui uma implementação mais eficiente do que
a aritmética de ponto-flutuante, usada pela FFT. Isso reduz o tempo necessário para a aplicação
da operação de multiplicação. Além disso, por não haver mais a necessidade de se limitar o
tamanho dos primos usados pelo CRT em 9 bits, pode-se reduzir a quantidade de polinômios
residuais, o que atinge diretamente o custo de cópia de dados entre as memórias e consequente-
mente reduz também o tempo necessário para ambas as operações com sobrecarga de cópia de
memória.

10Acrônimo de Number-Theoretic Transform.
11Do Inglês, overhead.
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Abstract. In this paper, we propose a new type of construction for a secure and
efficient public-key cryptosystem, which is based on a new problem from the
theory of lattices.

1. Introduction
There is no doubt that lattice-based cryptography is very promising. Constructions can
be quite efficient, simple and some of them enjoy very strong security proofs. But things
are not always as good as they seem. Known lattice-based cryptographic constructions
are in the middle of a tradeoff between efficiency and provable security, and the task of
achieving both is not simple.

There are a lot of well known lattice-based cryptographic constructions. It all be-
gan back in the 90’s, with [Ajtai and Dwork 1997], but GGH [Goldreich et al. 1997] was
the first practical proposal. After extensive attacks [Nguyen 1999, Lee and Hahn 2010],
GGH has been regarded as a deprecated system [Goldreich 1999], even after some im-
provements were proposed [Micciancio 2001, Yoshino and Kunihiro 2012].

A more efficient and secure lattice-based cryptosystem called NTRU was pro-
posed by Hoffstein, Pipher and Silverman [Hoffstein et al. 1998], but the state of the art
in terms of strong security proofs is represented by the constructions based on the Learn-
ing With Errors (LWE) problem [Regev 2005, Lyubashevsky et al. 2013].

We are currently developing a study on a new lattice problem, which may be used
as an underlying problem to an efficient public-key cryptosystem. The advantage of our
proposal lies in its simplicity, since it only deals with integer arithmetic and simple linear
algebra computations.

2. The Basics
In this section, we present some notations and conventions. We also provide basic defini-
tions, which may be useful as a theoretical background.

2.1. Notations and Conventions

Vectors will be considered row vectors and represented by lowercase boldface letters,
such as u. The j-th entry of the vector u will be represented by uj . Matrices will be
represented by uppercase letters. The entry at the i-th row and j-th column of the matrix
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A will be denoted by Ai,j . The notation A > 0 (conversely A < 0) implies that all the
entries of A are greater (or less) than 0.

We also employ the symbols [±a]n, where a is an integer, to denote the vector
a ∈ Zn whose entries are either a or−a, and duc to denote the vector in which each entry
is the nearest integer to the corresponding entry of u.

2.2. Definitions
Lattices play an essential role in our cryptosystem. Algebraically speaking, a lattice is a
discrete additive subgroup of Rn. We provide a definition in terms of a basis of vectors.
Definition 1 Given a matrix A ∈ Rn×n, the lattice generated by A is the set

L(A) = {uA : u ∈ Zn} . (1)

In other words, the set L(A) corresponds to all the integer linear combinations of the rows
of A. In particular, if A ∈ Zn×n, we say that L(A) is an integral lattice. The matrix A is
said to be a basis of the lattice. Like a vector space, a lattice admits infinitely many bases.
Definition 2 A matrix U is unimodular if its entries are integers and |det(U)| = 1.
Definition 3 Given two real matrices A,B, we say that L(A) is a sublattice of L(B) if
there exists an integer matrix R such that A = RB.

In particular, if R is a unimodular matrix, it can be proven that L(A) = L(B). As
a matter of fact, L(A) = L(B) iff there exists a unimodular matrix U such that A = UB.
Definition 4 A real matrix S is said to be an M-matrix if it can be written as S = γI+Q,
where Q ≤ 0 and γ ≥ ρ(Q)1.

A useful property of such M-matrices is known as inverse-positivity. We state this
property in the form of a theorem. For the proof, [Berman and Plemmons 1987] can be
consulted.
Theorem 1 If S = γI +Q is an M-matrix with γ > ρ(Q), then S−1 exists and S−1 ≥ 0
(S is an inverse-positive matrix).

The following definition is nonstandard, but it will be helpful, since it summarizes
information on how an M-matrix was built.
Definition 5 We say that S is an Mγ,λ-matrix, for positive integers γ, λ, if it is an invert-
ible M-matrix and S = γI +Q, with Qi,j ∈ {−λ,−λ+ 1, · · · ,−1, 0}.

For completeness, we give three definitions regarding trapdoor functions, which
is an essential concept in the design of public-key cryptosystems.
Definition 6 A function f is a trapdoor-function if it can be efficiently evaluated in its
input domain, but its inversion requires the knowledge of some special information, called
the trapdoor.
Definition 7 An evaluation set for a trapdoor-function f is a set E of public parameters,
required for the evaluation of f in its input domain. In this case, we use the notation fE
to represent the function f with evaluation set E .
Definition 8 A trapdoor set for the inverse of a trapdoor-function f is a set T of secret
parameters, required for the evaluation of f−1 in its input domain. In this case, we use
the notation f−1T to represent the inverse function f−1 with trapdoor set T .

1Here, ρ(Q) denotes the spectral radius of Q, i.e., ρ(Q) = max {|λ1|, · · · , |λn|}, where λ1, · · · , λn are
the eigenvalues of Q.
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3. The Problem of Lattice Deformations
Geometrically, a lattice may be viewed as a grid in the euclidean space, with the additive
property: if two points are in the grid, their vectorial sum is also in the grid. In R2, a
lattice is a 2D-grid, in R3 a 3D-grid and so on. The lattice basis forms what is called a
fundamental parallelepiped, and the lattice itself consists of copies of this fundamental
parallelepiped distributed along the euclidean space. We may think about the process of
deforming such a grid, as shown in Figure 1.

Figure 1. Lattice deformation.

This raises an interesting question: given a deformed grid, is it possible to recover
the original grid? It seems to be clear that, if no information is given on how the original
grid was deformed and what it looked like, it is quite impossible to know the answer to
this question. The original grid could be virtually any grid.

Before we state this problem formally, we need to rigorously define what a de-
formation is, and what kind of information we aim to recover when trying to solve the
problem. Let us denote by In the set of all n × n integer matrices, and consider three
nonempty subsets A,B, C ⊆ In. Let S ∈ A be a lattice basis. A deformation on S
consists of two steps:

1. Obtain a basis for a sublattice of L(S) given by RS (see Definition 3), where
R ∈ B;

2. Add a deformation matrix E ∈ C, obtaining a basis P = RS + E.

The deformation matrix contains the vectors that will be added to the vectors of RS, in
order to obtain the deformed basis P , as shown in Figure 2. We consider the problem of
finding matrices S ′ ∈ A and R′ ∈ B (the solution is not necessarily unique) such that
P = R′S ′ + E ′, with E ′ ∈ C, or equivalently, such that P −R′S ′ ∈ C.

Problem 1 (Lattice Deformation Problem (LDP)) We take as parameters of the prob-
lem three subsetsA,B, C ⊆ In. The input consists of a lattice basis P . The goal is to find
S ∈ A and R ∈ B such that P −RS ∈ C.

We shall denote an instance of LDP with parametersA,B, C and input P by LDPA,B,C(P ).
A pair of integer matrices S,R is a solution for LDPA,B,C(P ) if S ∈ A, R ∈ B and
P −RS ∈ C. We say that P is a viable input if such a solution exists.
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Figure 2. Deformation of a basis.

We are not aware of any specific method that can be used to solve this problem
in the general case. It is clear that the hardness of an instance will depend on the given
subsets A, B and C. These subsets are supposed to be sufficiently large, so that it is hard
to perform an exhaustive search for a solution. On the other hand, large subsets may
yield more than one solution, maybe an infinite number of solutions. The trivial case is
A = B = C = In, for which any pair of integer matrices S,R is a valid solution (this
remains true for any choice of A and B if we choose C = In).

In this paper, we propose a cryptosystem based on the assumed hardness of
LDPA,B,C , where A is the set of n × n M-matrices with given parameters, B is the set
of n-dimensional unimodular matrices and C is the set of n × n integer matrices with
entries bounded by given integers. For this purpose, we shall employ special notation for
these subsets. The dimension n will be implicit in the notation:

• Mλ
γ will denote the set of all n× n Mγ,λ-matrices;

• U will denote the set of all n-dimensional unimodular matrices;
• Eβα will represent the set of all integer n×n matrices with entries chosen from the

set {−α, · · · , 1, 0, 1, · · · , β}, for given positive integers α, β.

Hence, we are considering instances of LDPA,B,C with A =Mλ
γ , B = U and C = Eβα .

4. A New Trapdoor Function
In this section, we provide an overview of a candidate trapdoor function, whose security
is based on the Lattice Deformation Problem. We follow the steps below:

• Pick up positive integers n, α, β, γ, δ, λ, σ and positive real numbers ε1, ε2. The
values of ε1 and ε2 must be close enough to 0. An heuristic choice for these
parameters will be discussed in Section 7.
• Build a matrix E ∈ Zn×n, with entries randomly and uniformly chosen from the

set {−α,−α + 1, · · · , 0, 1, · · · , β}.
• Build a random unimodular matrix U as follows: choose a random upper triangu-

lar matrix Tu, a random lower triangular matrix Tl, both filled with 1’s along the
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main diagonal, and compute U ′ = TlTu. Next, choose two random permutation
matrices R1, R2 and compute U = R1U

′R2. The entries of Tu and Tl may be
chosen from the set {−α,−α + 1, · · · , 0, 1, · · · , β}.
• Build an Mγ,λ-matrix S = γI + Q, with Qi,j ∈ {−λ,−λ+ 1, · · · ,−1, 0}. The

inverse of S must satisfy the following conditions:

1

γ
< S−1j,j <

1 + ε1
γ

, for all j = 1, · · · , n (2)

and

0 < S−1i,j <
λ(1 + ε2)

γ2
, for all i 6= j. (3)

• Build the matrix P = US + E.
• Choose real numbers θ1, θ2, µ1, µ2 satisfying

θ2 > θ1 > nσα > 0 (4)

and
µ1 < µ2 < −nσβ < 0. (5)

In order to build a suitable trapdoor for the inversion of our function, we need to
choose these parameters satisfying some other conditions, which will be discussed
later when we describe the inversion algorithm.

Let E = {P, n, σ, θ1, θ2, µ1, µ2} be the evaluation set of our function fE . Define a
procedure generateVector, which takes as input n, θ1, θ2, µ1, µ2 and outputs a vector
r ∈ Zn. It generates, for all k = 1, · · · , n, a random bit bk. If bk = 0, it chooses a random
and uniform integer value from the interval ]θ1, θ2[. If bk = 1, an integer value is randomly
and uniformly picked up from the interval ]µ1, µ2[. The chosen value is assigned to the
k-th entry of the vector r.

Our function takes as input a vector x ∈ Zn, with entries from the set
{0, 1, · · · , σ}, and outputs

fE(x) = r+ xP. (6)

where r is the output of generateVector(n, θ1, θ2, µ1, µ2).

The next step consists of establishing a proper inversion algorithm, which will
make use of the trapdoor set T = {U−1, S−1, δ}. From now on, let c = fE(x) = r+ xP ,
and define the inversion error vector

e = (r+ xE)S−1. (7)

Our first goal consists of determining which conditions, besides (4) and (5), the parame-
ters θ1, θ2, µ1, µ2 must satisfy so that the following holds:

θ1 < rj < θ2 ⇒ δ < ej < δ +
1

2
(8)

and
µ1 < rj < µ2 ⇒ −δ −

1

2
< ej < −δ, (9)
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for all j = 1, · · · , n. In other words, we would like to guarantee that dec = [±δ]n. Let
v = r+ xE. Note that

vj = rj +
n∑

i=1

xiEi,j, (10)

for all j = 1, · · · , n. Observe that, since we have θ2 > θ1 > 0 > µ2 > µ1, it is true
that µ1 < rj < θ2 for all j = 1, · · · , n. Provided that 0 ≤ xj ≤ σ and −α ≤ Ei,j ≤ β,
identity (10) allows us to conclude that

µ1 − nσα < vj < θ2 + nσβ. (11)

Now we must consider the two cases below:

• Case 1: θ1 < rj < θ2
From (4) and (10) we conclude that vj > θ1 − nσα > 0. By (7) we have

ej = vjS
−1
j,j +

∑

i 6=j
viS

−1
i,j . (12)

Since S−1i,j > 0 for all 1 ≤ i, j ≤ n and the lower bound for vi, for i 6= j, is a
negative number, a lower bound for the sum above is given by

ej ≥ vjS
−1
j,j + (n− 1)min

i 6=j
{vi}max

i 6=j

{
S−1i,j

}
. (13)

Using (2), (3) and (11), we conclude that

ej >
θ1 − nσα

γ
+
λ(n− 1)(µ1 − nσα)(1 + ε2)

γ2
. (14)

In order to guarantee that ej > δ, it is sufficient to set

θ1 > γδ + nσα− λ(n− 1)(µ1 − nσα)(1 + ε2)

γ
. (15)

On the other hand, by (7) we have that

ej ≤ vjS
−1
j,j + (n− 1)max

i 6=j
{vi}max

i 6=j

{
S−1i,j

}
. (16)

By (2), (3), (11) and (16), we get

ej < (θ2 + nσβ)

(
1 + ε1
γ

+
λ(n− 1)(1 + ε2)

γ2

)
. (17)

Therefore, we obtain ej < δ + 1/2 by setting

θ2 <
γ2(2δ + 1)

2(γ(1 + ε1) + λ(n− 1)(1 + ε2))
− nσβ. (18)

Hence, if θ1 and θ2 satisfy (4), (15) and (18), then (8) holds.
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• Case 2: µ1 < rj < µ2

By (5) and (10), we have vj < µ2 + nσβ < 0. From (16), we obtain

ej <
µ2 + nσβ

γ
+
λ(n− 1)(θ2 + nσβ)(1 + ε2)

γ2
. (19)

Choosing the following upper bound for µ2, we ensure that ej < −δ:

µ2 < −γδ − nσβ −
λ(n− 1)(θ2 + nσβ)(1 + ε2)

γ
. (20)

Finally we have vj > µ1 − nσα. Once again, a lower bound for ej is given by
(13). Taking into account that vj < 0, we obtain

ej > (µ1 − nσα)
(
1 + ε1
γ

+
λ(n− 1)(1 + ε2)

γ2

)
. (21)

In order to guarantee that ej > −δ − 1/2, it is sufficient to choose µ1 satisfying

µ1 >
−γ2(2δ + 1)

2(γ(1 + ε1) + λ(n− 1)(1 + ε2))
+ nσα. (22)

Conditions (4), (5), (15), (18), (20) and (22) ensure that, whenever 0 < θ1 < rj < θ2, we
have dejc = δ. Similarly, when µ1 < rj < µ2 < 0, we have dejc = −δ.

Now remind that c = fE(x) = r + xP . Define the rounding difference vector as
follows:

d = cS−1 − dcS−1c. (23)

Since the bounds µ1, µ2, θ1, θ2 for the entries of r satisfy (4), (5), (15), (18), (20) and (22),
the vector d allows us to decide whether dejc = δ or dejc = −δ, even without prior
knowledge of the vector r. In fact,

d = (r+ xP )S−1 − d(r+ xP )S−1c. (24)

Replacing P by US + E, we obtain

d = (r+ xE)S−1 + xU − d(r+ xE)S−1 + xUc. (25)

Since xU is an integer vector, we have that d(r+xE)S−1+xUc = d(r+xE)S−1c+xU .
Hence:

d = (r+ xE)S−1 − d(r+ xE)S−1c = e− dec. (26)

We know that either δ < ej < δ + 1/2 or −δ − 1/2 < ej < −δ, for all j = 1, · · · , n.
In the first case, ej > dejc, while in the second we have ej < dejc. Hence, we conclude
that, if dj > 0, then δ < ej < δ + 1/2, which means that dejc = δ. Similarly, if dj < 0,
we know for sure that −δ − 1/2 < ej < −δ and, consequently, dejc = −δ.

In face of these facts, we can build an inversion algorithm to our trapdoor function
f , using the trapdoor set T = {U−1, S−1, δ}. It takes as input a vector c, retrieves the
rounded inversion error vector dec from the rounding difference vector, and outputs

f−1T (c) = (dcS−1c − dec)U−1. (27)
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The correctness of f−1T can be easily proven. In fact, since the rounding difference vector
d allows to correctly recover the rounded inversion error vector dec, we have:

f−1T (fE(x)) = (d(r+ xP )S−1c − dec)U−1 = (d(r+ xE)S−1 + xUc − dec)U−1. (28)

Once again, using the fact that xU is an integer vector, we may write the previous identity
as follows:

f−1T (fE(x)) = (d(r+ xE)S−1c+ xU − dec)U−1. (29)

From the definition of e given by (7), we finally obtain

f−1T (fE(x)) = (d(r+ xE)S−1c+ xU − d(r+ xE)S−1c)U−1 = x, (30)

for all x in the domain of fE .

5. From a Trapdoor Function to a Cryptosystem

Now that we have a full description of our trapdoor function, it is time to use it to build a
public-key cryptosystem. It is clear that the public key will consist of the evaluation set,
and the secret key will be the trapdoor set. A full cryptosystem from our function requires
procedures for key generation, encryption and decryption. The key generation procedures
are the following:

• MmatrixGenerator: on input n, γ, λ, ε1, ε2, outputs an Mγ,λ-matrix S of di-
mension n, satisfying conditions (2) and (3).
• unimodularGenerator: on input n, α, β, outputs a random n-dimensional

unimodular matrix U , as described in Section 4.
• randomMatrixGenerator: on input n, α, β, outputs an n-dimensional ma-

trix E whose entries are uniformly chosen from the set {−α, · · · , β}.
• parameterGenerator: it takes as input the values of n, α, β, γ, δ, λ, σ, ε1, ε2

and outputs the parameters θ1, θ2, µ1, µ2 satisfying (4), (5), (15), (18), (22) and
(20).

The public key, as already mentioned, consists of the evaluation set of our function, and
the secret key is the trapdoor set. Denoting the public and secret keys respectively by PK
and SK, we have PK = {P, n, σ, θ1, θ2, µ1, µ2} and SK = {S−1, U−1, δ}.

Encryption will be randomized. In other words, the same message encrypted twice
is likely to generate different ciphertexts. For the encryptiom step, we need three algo-
rithms:

• messageEncoder: takes as input a binary stream b and outputs x ∈ Zn, with
entries in {0, · · · , σ}, or r ∈ Zn, with entries in ]µ1, µ2[ ∪ ]θ1, θ2[, which encodes
b.
• ephemeralKeyGenerator: if messageEncoder outputs x, then this func-

tion outputs a random vector r ∈ Zn, with entries in ]µ1, µ2[ ∪ ]θ1, θ2[. If
messageEncoder outputs r, then this function outputs a random vector x ∈
Zn, with entries in {0, · · · , σ}.
• encryptionAlgorithm: takes as input the vectors x and r, generated by the

previous procedures, and outputs c = r+ xP .
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Note that the encryption resembles GGH, except that in our case the vector xP is not the
vector of L(P ) closest to c. Furthermore, as in the GGH construction, the message can
be encoded into x or r.

The last part of our cryptosystem is the decryption procedure, which consists of
three steps, performed by the following algorithms:

• retrieveErrorVector: builds the rounding difference vector d defined in
(26) and reconstructs the rounded inversion error vector dec from (7) as follows:
if dj > 0, then decj = δ, otherwise decj = −δ.
• retrieveMessageVector: computes x = (dcS−1c − dec)U−1. If the mes-

sage was encoded into r, the algorithm computes c− xP .
• decodeMessage decodes the vector x or r in order to obtain the original binary

message.

Correctness of the decryption procedure comes immediately from the correctness of the
inversion procedure for our trapdoor function.

Note that the secret key consists of three parts: S−1, U−1 and δ. Apparently,
neither of these parts isolated allows full decryption of a ciphertext. For example, if the
value of δ leaks to an attacker, he still will not be able to decrypt any ciphertext. The same
is true if one of the secret matrices leak. Hence, our cryptosystem seems to be suitable
for scenarios of secret sharing, where the secret key must be distributed amongst a group
of participants, in such a way that individual parts of the secret key are of no use on their
own.

6. Security Analysis

In this section, we provide a security analysis of our proposal, describing the most com-
mon attacks and countermeasures to avoid them.

Before we proceed, let us precisely state the relation between breaking our cryp-
tosystem and solving an instance of LDP. First, we make some remarks on the parameters
γ, λ, α, β, which are used to build the secret key. Since they are not necessary for encryp-
tion, there’s no need to make them publicly available. However, since the possible choices
for them must be publicly known, it is desirable to conceive a threat model in which the
adversary has access to the values of these parameters.

Under the assumption that γ, λ, α, β are publicly known, we may establish a clear
relation between our cryptosystem and LDP as follows:

1. Reduction from LDPM
λ
γ ,U ,Eβα to finding the secret matrices:

(a) Let P be any viable input of LDPM
λ
γ ,U ,Eβα . We map this input to a public

matrix of our cryptosystem. In fact, P itself is a public matrix for some
instance of a public key.

(b) Assume the existence of an oracle that, given a public matrix and the pa-
rameters γ, λ, α, β, returns the secret matrices S and U .

(c) Feed the oracle with P and get the secret matrices S, U .
(d) The pair S, U is a solution for LDPM

λ
γ ,U ,Eβα(P ).

2. Reduction from finding the secret matrices to LDPM
λ
γ ,U ,Eβα :
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(a) Let P be a public matrix from a generic instance of a public key. We map
P to a viable input of LDPM

λ
γ ,U ,Eβα . Because of the way P is built, it is

also such a viable input.
(b) Assume the existence of an oracle that solves LDPM

λ
γ ,U ,Eβα , for any viable

input.
(c) Feed the oracle with P and get a solution pair S, U .
(d) This solution pair serves as a pair of secret matrices. The parameter δ can

be found by exhaustive search (since the space of all possible choices for
δ will eventually be publicly known as well).

Hence, by assuming the hardness of LDPM
λ
γ ,U ,Eβα , we conclude that finding the secret

matrices from the public matrix is hard. But some precautions must be taken in order to
avoid other kinds of attacks.

6.1. Exhaustive Search

The first attack we would like to avoid consists of an exhaustive search on the key space,
in which the attacker literally tries to guess the secret key. As we mentioned before, we
work under the assumption that any adversary has access to the parameters γ, λ, α, β. In
order to avoid this kind of attack, these values must be chosen in such a way that the
search space becomes sufficiently large.

If an attacker performs an exhaustive search for the secret matrices, he only needs
to try guessing two matrices, for example U and S. The first alternative is trying to guess
S and E and checking whether (P − E)S−1 is a unimodular matrix.

For each γ, the search space for the matrix S = γI+Q is equal to the search space
for the matrix Q, which is given by (λ+1)n

2 . For the matrix E, the search space is given
by (α+β+1)n

2 . Assuming that all the matrices are uniformly and independently chosen,
the total size of the search space (for the secret matrices) is given by (λ+1)n

2
(α+β+1)n

2 .

If the attacker tries to guess U and S, he needs to check whether P − US is a
matrix with entries in the set {−α, · · · , β}. In order to compute the search space for the
matrix U , we must take into account the search spaces for the matrices Tu, Tl, R1, R2,
which are equal to (α + β + 1)n

2/2−n, (α + β + 1)n
2/2−n, n! and n! respectively. Hence,

assuming that the choices are random and uniform, the total size of the search space is
given by (α + β + 1)n

2−2n(n!)2.

6.2. Babai’s Algorithm

As we already mentioned, the encryption method of our cryptosystem is similar to GGH.
Hence, one of the most natural types of attack consists of applying Babai’s algorithm
[Babai 1986] on the ciphertext c = r+ xP . The attack works as follows:

• The attacker applies some lattice reduction technique, such as LLL
[Lenstra et al. 1982] or BKZ [Schnorr and Euchner 1994], on the public matrix
P , obtaining a reduced basis P ′ = U ′P , where U ′ is a unimodular matrix;
• The attacker computes dcP ′−1c = drP ′−1c+ xU ′−1;
• If the vector r is sufficiently short, the attacker may expect that the vector above

is equal to xU ′−1. Multiplying by P ′, he obtains xP and solves a linear system to
obtain x.
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This attack may work whenever r is a short vector, i.e., if c is sufficiently close to the
lattice point xP . In order to avoid this, the parameter δ must be sufficiently large. In our
experiments, we set δ between 256 and 384, which was sufficient to avoid this kind of
attack.

6.3. Shortening the Perturbation Vector
The previous attack does not work basically because the vector r is too large (if δ is
sufficiently large), which means that the vector c is not close to xP . However, an attacker
may try to shorten the vector r, in order to obtain a vector which is closer to xP .

In fact, let c = r + xP be the ciphertext, and consider a vector s, with entries
in ]µ1, µ2[ ∪ ]θ1, θ2[, such that rjsj > 0 for all j = 1, · · · , n. It is clear that the vector
r′ = r − s has much smaller entries than the vector r. The attack consists of applying
Babai’s algorithm on the vector c− s, which is much closer to the vector xP than c.

This attack will succeed if the positive (respectively negative) entries of s match
the positive (respectively negative) entries of r. Provided that the signal for each entry of
r is uniformly chosen, we expect the number of positive entries to be close to the number
of negative entries, which gives the attacker at least n!/((n/2)!)2 possibilities to try.

We raise a natural question: how does the attacker know whether he chose the
right vector s? After applying Babai’s algorithm on c− s, he expects to obtain the vector
x. Therefore, he may check whether his answer is a vector with integer entries in the
interval [0, σ]. Our experiments suggest that this attack yields a unique valid solution.
Curiously, if a random integer matrix is used instead of the unimodular U to build the
public matrix P , this attack produces many valid solutions. The attacker has no way of
knowing which one of them is the right one, because encryption is randomized. In this
case, the security of the system would be based on the assumed hardness of LDPM

λ
γ ,In,Eβα .

7. Choice of Parameters
In this section, we discuss a possible choice of parameters to our cryptosystem, providing
an analysis of the key size for this choice and the hardness of the aforementioned attacks.
All values suggested here were tested using the NTL C++ Library [Shoup 2015], running
on Linux Mint 17 (64 bits) with an AMD E-350 1600MHz processor and 4GB of RAM.

The choices for σ, δ, γ, λ, α, β, ε1, ε2 were heuristically determined in order to pro-
duce suitable values for µ1, µ2, θ1, θ2 and generate valid Mγ,λ-matrices satisfying condi-
tions (2) and (3).

From now on, let random(x) be a function that outputs a random integer from the
interval [0, x[. The suggested parameters are given below:

• σ = 256;
• δ = 256 + random(128);
• γ = n5 + random(n3);
• λ = n/2 + random(n/2);
• α = β = n+ random(n).
• ε1 = 10−6.
• ε2 = 10−4.

The values of µ1, µ2, θ1, θ2 were computed as follows:
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• µ1 =
−γ2(2δ + 1)

2(γ(1 + ε1) + λ(n− 1)(1 + ε2))
+ nσα+ random(64).

• θ1 = γδ + nσα− λ(n− 1)(µ1 − nσα)(1 + ε2)

γ
+ random(64).

• θ2 =
γ2(2δ + 1)

2(γ(1 + ε1) + λ(n− 1)(1 + ε2))
− nσβ − random(64).

• µ2 = −γδ − nσβ −
λ(n− 1)(θ2 + nσβ)(1 + ε2)

γ
− random(64).

We suggest the value of n to be between 128 and 256. Table 1 shows the public
key size for some suggested values of n.

Table 1. Public key sizes (in kB) for several parameters.
Dimension (n) Public Key Size

128 109
150 152
200 278
256 503

Table 2 shows the average time (in seconds) for key generation, encryption and
decryption.

Table 2. Time (in seconds) for key generation, encryption and decryption.
Dimension (n) Key generation Encryption Decryption

128 16.6617 0.0054 0.0441
150 31.3466 0.0078 0.0724
200 102.6070 0.0115 0.1729
256 285.3920 0.0191 0.3723

The minimum parameters yield a search space greater than 27.2
15 for the exhaustive

search attack. As we have already mentioned, the attack based on lattice reduction was
unsuccessful for the suggested value of δ. For the third attack, the number of possibilities
for the signals of the vector s is equal to 2128. Considering that the signals are chosen
uniformly, there are at least 2124 possibilities, corresponding to those in which the number
of positive entries is equal to the number of negative entries.

For the maximum parameters (n = 256), the search space for the exhaustive
search exceeds 22

20 . The number of possible choices for the vector s in the third at-
tack is greater than 2251. We estimate that these parameters offer high security against all
known attacks.

8. Conclusion and Final Remarks

We proposed a new public-key cryptosystem from a new lattice problem, which we have
reasons to believe is a hard one. It is not yet ideal in terms of key size, but current research
suggests that this aspect can be substantially improved. Such improvements are part of
our plans for future works, and further research is highly encouraged.
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Future work must also include a formal proof of security for our cryptosystem,
which means finding a suitable reduction from some classic hard problem to LDP, or even
a clear relation between the security of our proposal and some other problem, for which
the hardness has already been theoretically established. We also propose future study on
the possibility of using random integer matrices instead of unimodular matrices to build
the public key, as we briefly mentioned at the end of Section 6.3. This study would include
an assessment on the hardness of LDPM

λ
γ ,In,Eβα .
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Abstract. The Homomorphic Encryption is an encryption technique for 

processing encrypted data without the need to decrypt them. This method is 

suitable for use in untrusted environments, such as cloud computing platforms. 

Various methods have been proposed to implement this technique. However, 

the greatest problem of these methods is that for there operation, there is the 

need to generate public keys with large sizes, whose immediate consequence is 

to cause such encryption schemes not reach the desired runtime performance. 

This article aims to optimize techniques for reducing public keys using of 

Genetic Algorithms (GA) for calibration of the parameters of the primitive of 

the Coron test variants and Bilar.  

Resumo. A Criptografia Homomórfica é uma técnica de criptografia para o 

processamento de dados criptografados sem a necessidade de decifra-los. Tal 

método é indicado para uso em ambientes não confiáveis, como por exemplo 

as plataformas de computação em nuvem. Vários métodos têm sido propostos 

para a implementação dessa técnica. Porém, o grande problema destes 

métodos é que, para a sua operacionalização, há a necessidade da geração de 

chaves públicas com tamanhos excessivanente grandes. Este artigo tem como 

objetivo implementar e otimizar as técnicas de redução de chaves públicas 

usando Algoritmos Genéticos (AG) para a calibração dos parâmetros das 

primitivas do regime das variantes de testes de Coron e de Bilar. 

1. Introdução 

Os avanços tecnológicos têm impulsionado o intercâmbio cada vez maior de 
informações e um grande desenvolvimento em todas as áreas de atuação. Entretanto, 
dependendendo do tipo de atividade exercida, bem como a estrutura necessária para a 
realização de tais atividades, o custo financeiro para sua realização pode mostrar-se 
bastante proibitivo. Uma das soluções encontradas para a redução dos custos e da 
mitigação na montagem de determinadas infraestruturas especializadas para atender as 
demandas informatizadas é a plataforma de Computação em Nuvem (Cloud Computing) 
[Sousa 2009]. Essa plataforma tem como premissa a utilização de uma estrutura com 
capacidades de armazenamento e processamento compartilhados e interligados por meio 
da Internet [Sousa 2009]. Uma das áreas extremamente sensíveis e que também faz 
parte das prioridades nos projetos de computação em nuvem, é a provisão de segurança 
da informação, sendo a Criptografia um dos métodos mais utilizados nesse tipo de 
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planejamento e execução. As técnicas criptográficas [Buchmann 2002] não são novas e, 
mesmo em sua versão computacional tem sido utilizadas a bastante tempo. No entanto, 
os avanços tecnológicos, tais como o aumento das capacidades de armazenamento e 
processamento dos computadores, ameaçam a segurança dos conhecidos algoritmos 
criptográficos, determinando com isso, constantes estudos sobre o tema, a fim de não 
tornar obsoletos os meios de proteção criptográficos da informação [NIST 2013].  

                Existem dois modelos básicos de criptografia computacional [Stalling 2007]: 
os simétricos e os assimétricos. A diferença fundamental entre estes é que os modelos 
simétricos têm apenas uma chave, utilizada tanto para codificação quanto para a 
decodificação da informação. Enquanto o modelo assimétrico usa duas chaves, uma 
pública, usada para criptografar os dados, e uma chave secreta, usada para 
descriptografar os blocos criptografados. Os dois modelos são usualmente utilizados no 
fornecimento de segurança no processamento e no armazenamento de dados usando a 
plataforma de computação em nuvem. No entanto, ao utilizar-se os métodos 
convencionais de criptografia em tais plataformas, os dados tornam-se sensivelmentes 
vulneráveis, pois, para: o processamento, o armazenamento e a manipulação das 
informações, há a necessidade de se descriptografar os dados, pois os servidores que 
compoem a nuvem, não tem como validar ou mesmo comparar os dados que estão 
codificados, tendo-se então a necessidade de acesso direto aos dados originais. Em 
suma, o principal problema com ambiente compartilhado e a criptografia, reside no 
processamento dos dados, porque na criptografia tradicional, os dados não podem ser 
alterados enquanto criptografados. Este conceito é chamado de "não-maleabilidade" 
[Coron 2011] e requer que todos os dados devam ser desencriptados antes de serem 
processados, mesmo em ambiente compartilhado.  
           Um dos cenários onde este conceito de “não-maleabilidade” [Coron 2011], pode 
tornar-se extremamente sensível frente a provisão de segurança é o ambiente de 
computação em nuvem. Pois, tal modelo de serviço apresenta diferentes níveis de riscos 
se comparado ao ambiente tradicional de tecnologia de informação [CSA 2009]. O 
provimento de recursos sob demanda para o processamento e armazenamento massivo 
de dados está sujeito a: falhas de segurança, abusos com relação à privacidade, violação 
de direitos autorais, etc. Tais problemas são observados, principalmente, nos servidores 
que compõem a nuvem, pois necessariamente os dados, que são acessados por eles, têm 
de ser desencriptados para serem manipulados. 

 Este tipo de vulnerabilidade não é observado em sistemas homomórficos, porque 
os dados são manipulados em sua forma criptografada, sem a necessidade de acessar a 
informação em texto claro, ou seja, o texto não encriptado. O esquema de encriptação 
homomórfico (EH) é baseado em processamento aditivo e multiplicativo de funções, 
isto é, além dos convencionais algoritmos de encriptação e desencriptação [Stalling 
2007], há também um algoritmo de avaliação, que toma como entrada uma mensagem 
encriptada f(m) e retorna uma criptografia de f(m) [Gentry 2009]. Esquemas EH podem 
ser basicamente classificados em dois tipos: o primeiro são os esquemas EH, chamados 
de parcialmente homomórficos, que, além de operações de criptografia e decriptografia 
também executam operações de soma ou multiplicação, que tomam como entrada 
mensagens criptografadas m1 e m2 e regressam a criptografia de m1 + m2 ou m1 * m2, 
respectivamente. Se um esquema EH  suporta tanto adição quanto multiplicação, ele 
também pode avaliar qualquer circuito aritmético em dados criptografados [Gentry 
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2009] e, portanto, podemos dizer que é um esquema de Criptografia Completamente 
Homomórfica (CCH),  ou seja, se o  E(m) é a codificação de uma mensagem m, um 
modelo de criptografia é totalmente homomórfica se: f(m)�E(m1 + m2) = E(m1) + 
E(m2);  e,  f(m)� E(m1 * m2) = E(m1) * E(m2) [Coron 2011]. Usando esse tipo de 
regime, qualquer circuito pode receber uma avaliação homomórfica, permitindo a 
construção de programas que podem ser executados com as criptografias de suas 
entradas para produzir uma saída criptografada. Como esses programas não decodificam 
as informações, eles podem ser utilizados por terceiros não confiáveis sem revelar a sua 
entrada e estado interno. Por exemplo, pode-se somar dois números criptografados e, a 
menos que se possa descriptografar o resultado, não há como se descobrir o valor dos 
números originais  individualmente [Gentry 2009]. 

 O grande problema dos métodos propostos para os sistemas completamente 
homomórficos é que os seus tempos de execução, bem como o tamanho dos parâmetros 
utilizados, especialmente os das chaves públicas, crescem ciclicamente a cada iteração 
em complexidade na ordem de O(λ10) [Coron 2011]. Onde λ é o parâmetro de segurança 
de todo o regime, e que define o tamanho, em bits de comprimento, das chaves geradas. 
Melhorias dos processos estão sendo propostas. Como é o caso [Coron 2011]  que 
propôs um esquema de chaves públicas DGHV [DHGV 2010] totalmente homomórfico, 
e que reduz o tamanho dessas chaves  geradas para aproximadamente O(λ7) [Coron 
2011]. Bem como em [Bilar 2014], que otimiza os testes de Coron de modo a reduzir os 
tempos de execução do esquema. 

     Este trabalho visa aplicar a heurísticas de Algoritmo Genético (AG) para reduzir 
os parâmetros utilizados no método de [Coron 2011], em conjunto com as 
implementações e testes feitos por [Bilar 2014] em tal método [Coron 2011]. Tendo 
como meta otimizar o desempenho em relação aos tempos de execução das técnicas de 
compressão. Para tal utilizamos o  conceito de Algoritmo Genético (AG) [Lacerda 
1999], que consiste em um método heurístico, que tem como objetivo encontrar a 
solução que corresponda ao ponto de máximo e/ou de mínimo de uma determinada 
função, sendo extremamente adequada ao propósito deste estudo. 
 Este artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são descritos os 
mecanismos de Criptografia Completamente Homomórfica e os métodos de 
compactação de chaves públicas, bem como os trabalhos relacionados; na Seção 3, a 
proposta de Compactação e Otimização é apresentada, bem como os experimentos 
realizados e as análises dos resultados obtidos; e finalmente, na Seção 4 são tecidas as 
conclusões finais e as propostas de trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 

Nesta seção, descrevemos um breve histórico da criação e desenvolvimento das técnicas 
homomórficas, bem como os métodos e trabalhos propostos para a redução de chaves no 
processo de Criptografia Completamente Homomórfica.   

2.1. Criptografia Completamente Homomórfica (CCH) 

A necessidade de um algoritmo de criptografia que permitisse a computação arbitrária 
em dados criptografados foi reconhecido muito cedo por criptógrafos. Em 1978, Rivest, 
Adleman e Dertouzos [RDA 1978], sugeriram a construção de homomorfismos secretos 
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- privacy homomorphisms [RDA 1978] - como uma forma de proporcionar um 
mecanismo de proteção para a computação em dados sensíveis. No entanto, o esquema, 
além de ser parcialmente homomófico, i.e., usar apenas a propriedade multiplicativa do 
método, ele não oferece proteção contra ataques de texto simples escolhido (Chosen 

Plaintext Attack - CPA) [Morris 1993], isto é, não possue segurança semântica. Sendo 
que, em criptografia, um esquema é considerado semanticamente seguro se: dado um 
texto cifrado de qualquer mensagem, e o tamanho dessa mensagem, não há nenhum 
algoritmo probabilístico em tempo polinomial (Probabilistic Polynomial-Time 

Algorithm - PPTA), [Michael 1980], que possa determinar qualquer informação da 
mensagem com significado maior do que a probabilidade de uma escolha aleatória. Em 
outras palavras, o conhecimento da mensagem cifrada, e o tamanho da mensagem 
original, não revela nenhuma informação sobre esta mensagem, bem como, nenhum 
dado pode ser extraído facilmente a partir do texto cifrado.  

 Após a construção de homomorfismos secretos - privacy homomorphisms [RDA 
1978], a comunidade científica começou a procurar implementações práticas desta 
teoria, isto é, algoritmos capazes de executar a chamada criptografia homomórfica. 
Apesar de muitas tentativas, o problema permaneceu sem solução até recentemente, 
quando, em 2009, Craig Gentry [Gentry 2009] o solucionou sugerindo a utilização de 
reticulados ideais na construção de um sistema de encriptação totalmente homomórfico. 
Infelizmente, devido à complexidade das avaliações de multiplicações e o tamanho 
excessivamente grande das chaves públicas geradas no processo, a proposta de Craig 
Gentry não foi suficientemente eficaz para ser usado na prática. 

           Também em 2009, NP Smart e F. Vercauteren [Smart 2009] lançaram um 
sistema de encriptação totalmente homomórfica, sua influência principal foi o esquema 
de Gentry. O sistema proposto gerava blocos criptografados com pequenos erros, que se 
propagavam à medida que as operações homomórficas eram executadas. O problema 
com este sistema, é que, depois de um certo número de operações, os blocos de erros 
tornavam-se muito grandes, o que, em determinado momento, inviábilizava o processo 
de decriptografia da mensagem.  

 O primeiro desafio em criptografia homomórfica é torna-la eficientemente 
pratica. Enquanto a construção original de [Gentry 2009] é vista como impraticável, as 
últimas construções e os esforços de implementação melhoraram dramaticamente a 
eficiência da criptografia completamente homomórfica. Os esforços de implementação 
iniciais, com foco na proposta original de Gentry e suas variações [Gentry 2010] 
melhoraram os gargalos de eficiência. Implementações posteriores fizeram uso de 
avanços recentes nos algoritmos [DHGV 2010] e das técnicas algébricas [Brakerski 
2012] procurando melhorar a eficiência concreta dos resultados em tais esquemas O 
tamanho de chaves públicas criadas por esses métodos, bem como a necessidade de uma 
estrutura de armazenamento é um dos maiores desafios na criptografia homomórfica. 
Em Dijk, Gentry, Halevi e Vaikuntanathan (DGHV) [DHGV 2010], por exemplo, o 
tamanho da chave pública se encontra no intervalo de λ10 bits e o tamanho da chave 
privada cerca de λ2, onde λ é o parâmetro segurança dos esquemas. O tamanho da chave 
privada é necessário para garantir a segurança do regime. Coron, Mandal e Naccache 
[Coron 2012] propuseram uma modificação na geração de chaves, a fim de reduzir o 
tamanho da chave pública para λ7. A modificação consiste na utilização de formas 
quadráticas dos elementos da chave pública, em vez de formas lineares, como é feito no 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

228 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



 

 

esquema DGHV. A idéia de Coron [Coron 2011] é armazenar apenas um pequeno 
subconjunto da chave pública e, quando necessário, gerar a chave pública completa 
multiplicativamente combinanda aos elementos do subconjunto das chaves secretas. 
Esta proposta mantém a segurança semântica, e se baseia no problema do máximo 
divisor comum aproximado parcial (Partial Approximate Greatest Common Divisor) 
[Coron 2011], que consiste em retirar o erro dos primeiros conjuntos de chaves públicas 
criadas durante o processo. Este esquema tem o mesmo problema básico de segurança 
do máximo divisor comum aproximado (Approximate Greatest Common Divisor) 
[DGHV 2010], isto é, o problema da Segurança Circular [Boneh 2008], que, dado um 
esquema de criptografia E, dizemos que E tem segurança circular se for seguro 
criptografar  a chave privada com sua própria chave pública, esquema este  que é a base 
do regime de segurança do DGHV, descrito a seguir. 

2.1.1. O Esquema DGHV 

Em 2010, Dijk, Gentry, Halevi e Vaikuntanathan propuseram um esquema totalmente 
homomórfico (DGHV) [DHGV 2010] usando apenas álgebra modular ao longo de um 
anel de inteiros, o que provou ter uma menor complexidade matemática quando 
comparada com os regimes baseados em reticulados ideias de Gentry [Gentry 2009]. 
Este mesmo padrão foi analisado por Coron, que propôs duas variantes [Coron 2012] e 
[Coron 2011] da mesma proposta, conseguindo a otimização do custo computacional de 
certas primitivas, e a diminuição do tamanho do esquema de chaves públicas originais 
utilizando várias técnicas de redução e de compressão de chaves. O esquema [DGHV 
2010], E(KeyGen, Encrypt, Decript, Recrypt, Evaluate), consiste em cinco algoritmos, 
também chamados de primitivas. A primitiva Keygen é o esquema responsável por gerar 
o par de chaves (públicas e privadas); Encrypt é responsável por gerar o texto cifrado; 
Decript é responsável por decifrar o texto encriptado; Recrypt  é utilizada para a 
criptografia da criptografia, isto é, a criptografia em níveis; e, Evaluatel que realiza o 
processamento em tuplas de bits codificados em um circuito lógico, e que retorna o 
equivalente criptografado a este circuito como se fosse aplicado aos dados originais, isto 
é, faz a manipulação homomórfica nos bits codificados, sem a necessidade de 
descriptografa-los.  

2.1.2.  O Método de Coron. 
A primeira variante de Coron [Coron 2011], chamado DGHV com chave reduzida, 
inclui a adição de novos parâmetros quadráticos ao esquema de primitivas, armazenando 
assim apenas um pequeno conjunto de valores relacionados com a chave pública e, em 
seguida, gerando uma chave pública completa em tempo de execução. Usando esta 
técnica, Coron demonstrou a redução do tamanho da chave pública da ordem de O(λ10) 
para a de O(λ7), [Coron 2011]. 
             No trabalho intitulado "Fully homomorphic encryption over the integers with 

shorter public keys” [Coron 2012], o comprimento da chave pública foi ainda mais 
reduzida, indo de O(λ7) para O(λ5). A principal inovação proposta por Coron deste 
esquema é que, em vez de armazenar todos os elementos-chave da criptografia, ele só 
armazena o valor de correção em relação a um gerador de números aleatórios. Assim, os 
dados a serem armazenados são menores, e, havendo necessidade dos dados, estes são 
recuperados "on-the-fly" pelas primitivas Encryipt, Recrypt, Descript e Expand. Além 
disso, é descrita uma técnica de troca de módulos, que permite este regime, sem usar a 
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estrutura proposta de boostraping descrito por Brakerski, Gentry e Vaikuntanathan, 
(BGV) [Brakerski 2012]. 

 O regime inicial de inteiros usados por Coron como base para o seu trabalho, 
bem como para a criação de sua segunda variante, é fundamentada no trabalho de 
Gentry [Gentry 2009]. Este definiu o DGHV com base em um conjunto de inteiros, �� = 
�.�� + ��, � 0 ≤ � ≤ τ, sendo λ o parâmetro de segurança. Os seguintes parâmetros devem 
ser utilizados para compor o esquema de Criptografia Homomórfica Reduzida (CHR) 
[Brakerski 2012], que, em seguida, deve ser reforçada para gerar o CCH de inteiros 
[Bilar 2014]: 
• γ é o comprimento em bits de ��. 
• η é o comprimento em bits da chave secreta �. 
• ρ é o comprimento em bits do ruído ��. 
• τ é o número da chave pública de ��. 
• ρ'é um parâmetro ruído secundário usado para criptografar, [Coron 2011]. 

O Esquema é definido com as seguintes restrições: 
• ρ = ω (��	λ), necessário para a proteção contra ataques de força bruta. 
• η≥ρ.Θ (λ��	2λ), necessário para a execução de operações homomórficos de avaliação. 
• γ = ω (η2.��	λ), necessário para a proteção de ataques baseados no problema do MDC.  
• τ≥γ + ω (��	λ), necessário para reduzir a abordagem do MDC Aproximado. 
• ρ' = ρ + ω (��	λ), necessário para o parâmetro de ruído secundário. 
 

2.1.3.  A Implementação e Otimização de Bilar. 

Em sua proposta, [Bilar 2014], implementou o esquema totalmente homomórfico de 
chave reduzida (DGHV sobre inteiros) proposto em [Coron 2011] que pode ser 
comparado com o esquema totalmente homomórfico de [Gentry 2009], e que se trata de 
um esquema totalmente homomórfico de construção mais simples. Contudo, essa 
simplicidade vem ao custo de que sua chave pública possui um tamanho estimado em 
O(λ10), o que de acordo com [Coron 2011], torna inviável a aplicação em sistemas 
práticos. O esquema totalmente homomórfico DGHV com chave pública reduzida 
diminui o tamanho da chave pública gerada para O(λ7), criptografando de maneira 
quadrática os elementos da chave pública, ao invés de criptografá-los de maneira linear. 
Bilar utilizou a linguagem de programação Python [Python 2014], contando com a 
biblioteca de matemática e teoria numérica GMPY2 [Bilar 2014]. Bilar demonstrou uma 
pequena, porém significativa, otimização em termos de tempo de execução das 
primitivas de Coron [Bilar 2014]. 

2.1.4.  O Algoritmo Genético. 

Segundo [Lacerda 1999], Algoritmos Genéticos (AG) são métodos de otimização e 

busca, inspirados nos mecanismos de evolução de populações de organismos. São 
implementados como uma simulação em computador em que uma população de 
representações abstratas é selecionada na busca das melhores soluções. A evolução 
geralmente começa a partir de um conjunto de soluções criadas aleatoriamente e é 
realizado através de gerações. Em cada geração, a adaptação de cada solução na 
população é avaliada, alguns indivíduos são selecionados para a próxima geração e 
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recombinados ou mutados de modo a formar uma nova população. A nova população é 
então utilizada como entrada para a próxima iteração do algoritmo.  

             Entre os vários usos de tais algoritmos, podemos aplica-lo para atribuir pesos a 
conjuntos matemáticos, cuja otimização é encontrar a solução que corresponda ao ponto 
de máximo ou de mínimo para uma determinada função. Considerando, por exemplo, 
uma função f(x) que consiste em k elementos que devem ser maximizados. A cada um 
dos elementos xk é atribuído um peso j através da criação de vetores de cromossomos 
definidos como na Equação 1: 

                                                       f (x) = j (x1) + ... + j (xk)                                        (1) 

 
Cada cromossomo possui j posições, um para cada conjunto de k elementos. Cada 
posição [j, k] contém um número real no intervalo [0,1] escolhido aleatoriamente, que 
representa o número de elementos chamados de genes. Os cromossomos j são 
estabelecidos aleatoriamente no início do processo de atribuição de pesos. Em seguida, é 
criada a primeira geração da população que vai ser usado nesta fase. Cada cromossomo 
será processado um por um para avaliar o seu desempenho. O processamento é realizado 
da seguinte forma: O cromossomo j (gene1, gene2, ..., genek) é analisado em sua 
evolução pela fórmula do algoritmo genético do cromossomo (fitness), Equação 2 
[Lacerda 1999]. 

                                            
Total

FNFPTotal
fitness

*2−−

=                                      

 

Onde: Total = Total de dados analisados, FP = falsos positivos e FN = negativos falsos. 
 
Depois de calcular a aptidão dos cromossomos j da primeira geração da população, tem-
se início o processo evolutivo do algoritmo genético. A evolução da população é 
realizada através de seleção, cruzamento e mutação de cromossomos. 
O mais amplamente usado no método na fase de seleção é o método de roleta  [Lacerda 
1999]. No método de roleta, cada cromossomo é representado proporcionalmente à sua 
aptidão em comparação com a soma das competências, Equação 2, de todos os 
cromossomos da população. Um valor aleatório é gerado e o cromossomo 
correspondente na roleta é selecionado para gerar “prole”. O número de cromossomos 
selecionados é igual ao tamanho original população. O método é formalizado como se 
segue: (i) a aptidão de todos os cromossomos é avaliada e somada (Tf); (ii) há a geração 
de um número aleatório  n: 0 <= n <= Tf; (iii) é selecionado o cromossomo cuja aptidão 
adicionada às aptidões dos cromossomos anteriores é igual ou maior que n. Após a 
distribuição, é calculada a soma das aptidões (Tf), um número aleatório é criado e há a 
escolha do cromossomo. O método da roleta [Lacerda 1999] é usado para selecionar 
dois cromossomos pai. Após essa fase se inicia a fase de mutação. A mutação consiste 
basicamente na mistura do material genético de dois indivíduos (pais) da população, 
produzindo dois novos indivíduos (filhos) que herdam características de seus pais. É 
utilizado o cruzamento em dois pontos (two-point crossover) [Lacerda 1999]. Ou seja, 
são definidos aleatoriamente dois pontos de corte nos cromossomos selecionados na 
fase de seleção. Um dos descendentes obtém  a parte central de um dos pais e as partes 

(2) 
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extremas do outro progenitor. Os filhos, então, substituem as posições ocupadas pelos 
pais. A operação de mutação impede a convergência prematura do algoritmo através da 
introdução de novas regiões em busca de espaço de solução. Este consiste de valores 
aleatórios para substituir alguns genes dos cromossomos. Usa-se a margem de Y% da 
população para efetuar a mutação de um dos cromossomos filhos. Um número aleatório 
entre 1 e Y é calculado, se o número estiver na região entre 1 e Y/10, o cromossomo 
filho sofre mutação, isto é, um número aleatório entre 1 e n é escolhido. Este número 
representa a posição do gene a ser substituído. Em seguida, um outro número real 
aleatório entre 0 e 1  é calculado  e o gene selecionado está substituído por um novo 
número. Uma observação importante neste ponto: se a nova aptidão do cromossomo 
criado por mutação é menor do que a aptidão do cromossomo que está sofrendo o 
processo, a mutação não ocorre.  

 O processo evolutivo do algoritmo é composto por um total de k gerações, onde 
as fases mencionadas acima (seleção, cruzamento e mutação) são realizadas 
repetidamente. No final do processo o cromossomo (vetor de genes) com a maior 
aptidão, ou seja, o que está mais adaptado é escolhido como os valores ponderados para 
cada valor de  x na função de análise [Lacerda 1999]. 

3. Proposta de Compactação e Redução de Chaves. 

O processo de otimização pela combinação dos mecanismos propostos por [Coron 
2011] e [Bilar 2014] para a compactação e redução de chaves, consiste basicamente na 
calibragem dos valores dos parâmetros usados nas primitivas criptográficas através do 
algoritmo genético. Essa seção apresenta os detalhes da proposta. 

 
Figura 1. Tela Principal do Simulator de Criptografia Homomórfica. 
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               O esquema proposto, tanto para a Criptografia Parcialmente, como para a 
Completamente Homomórfica, é implementado no software matemático 
Matlab/Simulink©, bem como todas as primitivas criptográficas descritas em [Coron 
2011] e [Bilar 2014] 

 Podemos observar na Figura 1, a tela principal do simulador de criptografia 
homomórfica implementado no Simulink. Neste módulo é implementado o estado da 
arte em termos de metódos criptográficos homomórficos. Inclusive os esquemas de 
[Coron 2011] e o de [Bilar 2014]. 

 Na Figura 2, observa-se os módulos necessários à base de todos os cálculos, 
entre eles:  os cálculos de primalidade, geração de números aleatórios, cálculos 
modulares, bem como todos os cálculos numéricos básicos. O módulo de criptografia 
completamente homomórfico,  mostrado na Figura 1, e que será expandido na Figura 3, 
é o principal módulo do simulador SCC_Homo (Simulador de Criptografia 
Completamente Homomórfico). Ele é utilizado para a implementação dos métodos 
abordados nessa proposta, bem como a execução das primitivas do Agoritmo Genético, 
isto é, onde todas às análises, mutações, seleções e desenvolvimentos são executados. 

 
Figura 2. Módulo Básico de Cálculos. 

 Neste módulo (Figura 3) foram implementados alguns métodos de criptografia 
relevantes e necessários a demonstração da nossa proposta. Entre eles, o trabalho 
pioneiro de [Gentry 2009], juntamente com otimizações feitas por ele em [DGHV 
2010].   

Inclusive os métodos que são a base para esse trabalho [Coron 2011] e [Bilar 2014], 
onde os tamanhos das chaves públicas são otimizados e reduzidos. Em particular, 
devem ser observadas as primtivas criptograficas: KeyGen, Encrypt, Decrypt, Evaluate, 
Recrypt e Expand, que são codificadas e executadas através de simulações dos 
algoritmos propostos por [Coron 2011] e que são aplicados as análises, variações e 
validações dos valores dos parâmetros calculados usando Algoritmos Genéticos.  
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Figura 3. Módulo de Criptografia Completamente Homomórfica. 

 Coron implementou toda a sua proposta para o esquema DGHV utilizando o 
software matemático SAGE (Sistema para Experimentação de Álgebra e Geometria) 
[William 2012]. Como base comparativa, todas as métricas e primitivas de [Coron 
2011], Tabela 1, e de [Bilar 2014], Tabela 3, implementadas originalmente em 
PYTHON, foram reimplementadas e simuladas em nossa proposta no simulador em 
Matlab/Simulink©. Os testes foram realizados, e os resultados analisados e comparados 
com aos resultados obtidos pelos autores em seus trabalhos, tendo como resposta a 
igualdade de soluções que corroboraram com os resultados apresentados pelos artigos 
originais.   
            Os valores dos parâmetros definidos por [Coron 2011], Tabela 1, são restritos, 
sendo: Toy possuindo um lambda (



) equivalente a 42 bits de segurança, Small 
equivalente a 52 bits de segurança, Medium equivalente a 62 bits de segurança e Large 
equivalente a 72 bits de segurança. Tal parâmetro define o nível de segurança atribuído 
diretamente ao par de chaves gerados pela primitiva de geração de chaves KeyGen.  

Tabela 1. Tempos de Execução Obtidos por Coron 

Parâmetros 



 ���� ����  ���� × 106 Θ 

Toy 42  16  336  56  0.061 195  

Small 52  20  390  65  0.270 735  

Medium 62  26  438  73  1.020 2925  

Large 72  34  492  82  2.200 5700  

            A Tabela 2 ilustra os tempos de execução obtidos por [Coron 2011].  

Tabela 2. Tempos de Execução Obtidos por Coron 

Parâmetros de Segurança KeyGen Encrypt Decrypt Expand Recrypt 

Toy   0,06 s  0,05 s  0,00 s  0,01 s  0,41 s  
Small  1,00 s  1,00 s  0,00 s  0,15 s  4,50 s  
Medium  28.00 s  21,00 s  0,01 s  2,70 s  51,00 s  
Large  10 min 00 s  7 min 15s  0,05 s  51,00 s  11min34 s  

                                                                                                                                                 A literatura, normalmente, utiliza a medida do tempo de execução de cada uma 
das primitivas criptográficas (os algoritmos) a fim de quantificar e avaliar o desempenho 
de cada uma delas [Bilar 2014]. As primitivas são executadas de maneira repetitiva – 
todos os testes seguem uma distribuição normal e possuem intervalo de confiança de 
95% – e tem o seu tempo de execução contabilizado por software. Em posse do tempo 
contabilizado e do número de vezes de execução das primitivas aplica-se uma média 
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aritmética simples sobre os mesmos, obtendo assim o tempo médio de execução das 
respectivas primitivas que pode ser utilizado de maneira comparativa entre variadas 
implementações e variados esquemas homomórficos [Bilar 2014]. A Tabela 3 ilustra os 
tempos de execução das primitivas criptograficas obtidos por [Bilar 2014], onde se 
observa que não houve resultados para os cálculos do parâmetro Large em virtude do 
“estouro” de memória em seus testes.  

 As avaliações, calibrações e análises, propostas nesse trabalho, inicializam-se 
com o processo de geração de valores ponderados para o parametro 
, por meio do 

Algoritmo Genético, e inicializados com a produção de uma massa de dados de 500 
MB sem formatação. Essa massa de dados é gerada seguindo as métricas das primitivas 
de [Coron 2011] e reproduzem o estado original de testes de suas variantes [Coron 
2011]. 

Tabela 3. Tempos de Execução Obtidos por Bilar (* “memory overflow”) 

Parâmetros de Segurança KeyGen Encrypt Decrypt Evaluate 

Toy  0.6 s  0.02 s  0.0 s  0.2 s  

Small  3.6 s  0.6 s  0.0 s  1.9 s  

Medium  1 min 48 s  55 s  0.0 s  14.7 s  

Large              *              *          *  * 

 Esta massa é inicialmente usada para duas finalidades: i) a calibração dos 
módulos de forma análoga as primitivas de [Coron 2011], principalmente a do algoritmo 
de avaliação do tempo de execução das primitivas; e, ii) ser usado como dados de 
treinamento para o algoritmo genético (A.G.).   

Tabela 4. Testes do Parâmetro 



 Toy Utilizando Algoritmo Genético 

# 
 40 41 42 43 44 45 
KeyGen 0,05´´ 0,05´´ 0,06´´ 0,06´´ 0,17´´ 0,21´´ 
Encrypt 0,04´´ 0,05´´ 0,05´´ 0,05´´ 0,06´´ 0,16´´ 
Decrypt 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 
Expand 0,01´´ 0,01´´ 0,01´´ 0,01´´ 0,03´´ 0,05´´ 
Recrypt 0,29´´ 0,39´´ 0,41´´ 0,41´´ 1,00´´ 1.30´´ 
Evaluate 0.17´´ 0.19´´ 0.20´´ 0.20´´ 0.35´´ 0.43´´ 

  
 Mil (1.000) rodadas do processo são executadas para cada um dos tamanhos 
originais dos parâmetros de segurança λ: Toy (42 bits), Small (52 bits), Medium (62 bits) 
e Large (72 bits), seguido a proposta de [Coron 2011]. 

Tabela 5. Testes do Parâmetro 



 Small Utilizando Algoritmo Genético 

# 



 50 51 52 53 54 55 

KeyGen 0,49´´ 0,59´´ 1,00´´ 3,00´´ 7,00´´ 8,00´´ 

Encrypt 0,53´´ 0,59´´ 1,00´´ 3,50´´ 7,10´´ 8,00´ 

Decrypt 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 0,00´´ 

Expand 0,14´´ 0,14´´ 0,15´´ 0,19´´ 0,22´´ 0,30´´ 

Recrypt 4,15´´ 4,40´´ 4,50´´ 5,51´´ 6,55´´ 13,10´´ 

Evaluate 1.50´´ 1.79´´ 1.90 s 2´10´´ 3´15´´ 4.30´´ 
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 Após esta fase inicial dos módulos de calibração e formação dos Algoritmos 
Genéticos, a fase evolucionária do processo é iniciada.  Sendo processada em um total 
de 100 gerações, onde as fases de seleção, cruzamento e mutação são executadas 
repetidamente, com a finalidade da convergência do algoritmo para um valor central do 
tamanho do parâmetro de segurança λ.  Nossos testes e simulações foram realizados em 
uma plataforma Intel (R) Núcleo E4500 CPU (TM) Duo com freqüência 2,20 GHz, 3 
GB de RAM e um sistema operacional de 64-bits.  

Tabela 6. Testes do Parâmetro 



 Medium Utilizando Algoritmo Genético 

#



 60 61 62 63 64 65 

KeyGen 27,00´´ 27,50´´ 28,00´´ 31,00´´ 58,0´´ 2´00´´ 

Encrypt 20,00´´ 20,45´´ 21,00s 22,12´´ 24,10´´ 28,00´´ 

Decrypt 0,01´´ 0,01´´ 0,01´´ 0,01´´ 0,02´´ 0,03´´ 

Expand 2,30´´ 2,60´´ 2,70´´ 4,80´´ 7,30´´ 10,70´´ 

Recrypt 48,00´´ 50,00´´ 51,00s 1´00´´ 2´10´´ 3´23´´ 

Evaluate 11.50s 13.20s 14.70s 30.15´´ 1´00´´ 3´12´´ 

    Em cada uma das gerações do algoritmo, 1000 rodadas foram realizadas para 
cada valor de λ. Variando-se na ordem de números inteiros [λ - 2, λ + 3]. Totalizando 
para cada parâmetro: Toy, Small, Medium e Large, 6.000 rodadas. Um total de 24.000 
rodadas para cada geração. Por fim todo o processo evolutivo do algoritmo genético 
necessitou de 24.000.000 rodadas. Podemos observar nas Tabelas 4, 5, 6 e 7, quando 
da execução dos parâmetros de segurança λ, os tamanhos obtidos para cada primitiva, 
bem como os seus tempos de execução. 

Tabela 7. Testes do Parâmetro 



 Large Utilizando Algoritmo Genético 

# 



 70 71 72 73 74 75 

KeyGen 9´10´´ 9´55´´ 10´00´´ 12´00´´ 17´00´´ 21´00´´ 

Encrypt 3´35´´ 5´12´´ 7´15´´ 11´10´´ 15´00´´ 21´00´´ 

Decrypt 0,04 ´´ 0,05 ´´ 0,05´´ 0,05´´ 0,06´ 0,07 ´´ 

Expand 50,00´´ 50,00´´ 51,00´´ 51,00´´ 55,00´´ 58,00´´ 

Recrypt 10´10´´ 11´00´´ 11´34´´ 12´20´´ 13´00´´ 15´05´´ 

Evaluate 10´30´´ 11´45´´ 12´00´´ 123´30´´ 14´05´´ 15´00´´ 

  Depois de todas as rodadas de simulações, testes identicos ao de [Coron 2011] 
foram realizados com valores calculados para parâmetros λ na verificação da Segurança 
Semântica do método. Foi verificado que os valores dos parâmetros λ convergiram para 
os observados na Tabela 8. Valores que, além de serem uma unidade de magnitude 
menores do que os parâmetros definidos por [Coron 2011], possuem  uma redução 
substancial nos tempos de execução em cada umas das primitivas criptográficas do 
mecanismo. Mantendo mesmo assim a segurança semântica em todo o processo. Apesar 
de terem sido calculados valores menores, bem como menores tempos de execução das 
primitivas criptográficas, observado nas tabelas: 4, 5, 6 e 7, tais valores quando 
utilizado no método não provêem segurança semantica, não sendo apropriados para o 
uso no mecanismo. 
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 Observamos na Figura 4 os gráficos comparativos dos tempos de execução das 
primitivas criptográficas: Toy, Small, Medium e Large, quando executadas pelo três 
métodos em análise nesse trabalho. 

 Além disso, introduzimos os testes de re-criptografia para analisar os tempos de 
execução ciclicos, isto é, a criptografia executada recursivamente nível a nivel pelo 
método. Testes esses não executados por [Bilar 2014] e observados nas tabela 7. 
Obtivemos também, os resultados para o parâmetro λ Large, não alcançado por [Bilar 
2014] em virtude do “estouro” de mémoria de seus testes, observado nas Tabelas: 3 e 7. 
Tais testes foram realizados e demonstrados com a finalidade da maior abrangência e 
para maior visibilidade nas análises. 

 

Figura 4. Comparativo dos tempos de execução das primitivas criptográficas 
dos métodos de Joffre, Coron e de Bilar. (a)Toy. (b)Small. (c)Medium. (d)Large. 

  Tabela 8. Tamanho Reduzido do Parâmetro 
 com Segurança Semântica 
Parametro Toy Samll Medium Large 

λ 41 51 61 71 

4. Conclusão e Trabalhos Futuros. 

Neste trabalho foram utiluizados Algoritimos Genéticos para a redução dos tamanhos 
das chaves públicas e do tempo de execução das variantes das primitivas de Coron. 
Demonstramos com este trabalho que, ao utilizarmos esta técnica para a Calibração do 
Mecanismo de Coron, combinado à Técnica de Bilar, conseguimos reduzir o tamanho 
dos parâmetros de segurança do algoritmo criptográfico. Mantendo, mesmo assim, a  
segurança semântica do mecanismo e, alcançando, em consequência disso, a redução 
dos tempos de execução de todo o processo. Além disso, introduzimos os  testes de re-
criptografia não realizados por Bilar, e, conseguimos também, resultados para o teste do 
parâmetro λ Large, não alcançado por ele em seus experimentos. Tendo como 
consequencia o aumento da visibilidade das análises dos métodos. Como trabalho 
futuro, procuraremos relalizar os experimentos e calibrações por meio de outras 
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heurísticas com base em inteligência de enxames, como por exemplo: as colônias de 
formigas, o vôo dos pássaros, ou mesmo, o algoritmo de busca de alimentos dos sapos. 

Referências 

Bilar, G. R. “Implementação do esquema totalmente homomórfico sobre números 
inteiros utilizando python com compressão de chave pública”. – Trabalho de 
Graduação - UNIVEM. 2014. 

Boneh, D., Halevi, S., Hamburg, M., et al. “Circular-secure encryption from decision 
diffie-hellman”. In: Advances in Cryptology–CRYPTO 2008,Springer, pp.  2008. 

Buchmann, Johannes A. “Introdução a Criptografia”. Ed. Berkeley, São Paulo 2002. 
Brakerski, Z., gentry, C., Vaikuntanathan, V. “Fully homomórfica encryption without 

bootstrapping”, ITCS 2012, 2012. 
Coron, J., Naccache, D., Tibouchi, M. Optimization of Fully Homomórfica Encryption. 

Cryptology ePrint Archive, Report 2011/440, 2012. 
Coron, J., Mandal, A., Naccache, D., et al. “Fully homomorphic encryption over the 

integers with shorter public keys”, Advances in Cryptology–, pp. 487–504, 2011. 
CSA Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing –v2.1. Cloud 

Security Alliance.2009. 
DHGV - Dijk., M. Van, Gentry, C., Halevi, S. e Vaikuntanathan, V., Fully 

homomorphic encryption over the integers. In H. Gilbert (Ed.), EUROCRYPT 2010, 
LNCS, vol. 6110, Springer, p. 24-43, 2010. 

Gentry, C. “Fully homomórfica encryption using ideal lattices”. In:  Proceedings of the 
41st annual ACM symposium on Theory of computing, pp. 169–178. ACM, 2009. 

Lacerda, E.G.M e Carvalho, A.C.P.L. “Introdução aos algoritmos genéticos”, In: 
Sistemas inteligentes: aplicações a recursos hídricos e ciências ambientais. Editado 
por Galvão, C.O., Valença, M.J.S. Ed. Universidade/UFRGS: ABRH. 1999. 

Michael O. Rabin. Probabilistic algorithm for testing primality. Journal of Number 
Theory , 12(1):128 – 138, 1980. 

Morris, Christopher , "Navy Ultra's Poor Relations", in Hinsley, F.H.; Stripp, Alan, 
Codebreakers: The inside story of Bletchley Park, Oxford: Oxford University Press, 
p. 235, ISBN 978-0-19-280132-6- 1993 

NIST- National institute of standards and technology. Cyber security Framework 
Development Overview.NIST’s Role in Implementing Executive Order 7213636, 
Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Presentation to ISPAB, 2013. 

RDA - R L Rivest, L Adleman, and M L Dertouzos. On data banks and privacy 
homomorphisms, in r. a. demillo et al. In Eds.), Foundations of Secure Computation, 
pages 169–179. Academic Press, 1978. 

Smart, N.; Vercauteren, F. Fully homomórfica encryption with relatively small key and 
ciphertext sizes. Cryptology ePrint Archive, Report 2009/571, 2009.  

Stalling, Willian, Criptografia e Segurança de Redes: Princípios E Práticas 4. Ed. 
Prentice Hall Brasil, pag 17-36. 2007. 

Sousa, F. R. C.; Moreira, L. O.; Machado, J. C. Computação em Nuvem: Conceitos, 
Tecnologias, Aplicações e Desafios. Fortaleza. 2009. 

William Stein. SAGE: A Computer System for Algebra and Geometry 
Experimentation.  2012. 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

238 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



Implementação em Tempo Constante de Amostragem de
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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 when encrypting in certain modern lattice-based cryptosystems, side-
channel resistant implementations of discrete Gaussian sampling over integers
are desirable. This work presents a constant-time implementation of the Knuth-
Yao and Ziggurat methods comparing them with their variable-time counter-
parts. 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 encriptação em certos criptosistemas
modernos baseados em reticulados, surge a preocupação por implementações
resistentes a ataques por canais laterais. Este trabalho apresenta e dis-
cute implementações dos métodos Knuth-Yao e Ziggurat em tempo constante
comparando-as com suas versões de 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 pro-
missora a sistemas criptográficos assimétricos, no que tange a resistência contra po-
der computacional quântico. Desde o trabalho seminal de Ajtai [Ajtai 1996], já fo-
ram propostos na literatura acadêmica esquemas para encriptação [Stehlé et al. 2009,
Lyubashevsky et al. 2010] e variantes [Agrawal et al. 2010, Mochetti and Dahab 2014],
assinaturas digitais [Hoffstein et al. 2010] e acordo de chaves. Mesmo que sejam conhe-
cidos esquemas cuja segurança depende da dificuldade de certos problemas em reticula-
dos, sua viabilidade prática depende ainda da disponibilidade de implementações seguras
e eficientes, tanto em software quanto em hardware.

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 e de 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].
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A principal contribuição desse trabalho é propor e comparar estratégias de
implementação em tempo constante para amostragem de uma distribuição Gaus-
siana discreta sobre inteiros. Apesar 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
execução em tempo invariante com a entrada. Nesse contexto, o algoritmo Knuth-Yao se
apresenta como substancialmente mais amigável a implementações seguras, observando-
se uma penalidade de desempenho de quinze vezes sobre a implementação do algoritmo
Knuth-Yao convencional. A operação de amostragem de elementos de um reticulado
é então implementada utilizando a amostragem Gaussiana sobre inteiros, a tı́tulo de
ilustração e completude.

O trabalho está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são discutidas aborda-
gens para amostragem Gaussiana em hardware. Os fundamentos teóricos são descritos na
Seção 3, bem como algoritmos para amostragem Gaussiana sobre inteiros e em reticula-
dos. A Seção 4 apresenta as estratégias de implementação, enfatizando as adaptações para
resistência contra canais laterais de tempo. Resultados experimentais são analisados na
Seção 5, seguida pela última seção dedicada a apresentar conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Nesta seção são apresentados alguns trabalhos que tratam do problema de amos-
tragem segura de uma distribuição Gaussiana discreta sobre inteiros em hardware. Um
tratamento mais aprofundado do problema da amostragem Gaussiana pode ser encontrado
em [Folláth 2014].

Em [Roy et al. 2014], os autores apresentam uma implementação em hardware
em tempo constante do método de amostragem Knuth-Yao, aplicável a esquemas de
encriptação tais como o de Lyubashevsky, Peikert e Regev [Lyubashevsky et al. 2010],
baseado no problema LWE (Learning with Errors) sobre anéis. Nesse esquema, a amos-
tragem de uma distribuição discreta ocorre na geração de chaves e na encriptação. A
proteção contra ataques laterais é feita de duas formas: as colunas da matriz de proba-
bilidade são utilizadas para indexar as possı́veis amostras da distribuição e armazená-las
em memória ROM, na forma de tabelas de lookup compactas com acesso constante; e um
embaralhador é utilizado para misturar as amostras na etapa final do algoritmo.

[Pöppelmann and Güneysu 2014] apresentam uma implementação em FPGA do
algoritmo RING-LWEENCRYPT, que inclui um amostrador Gaussiano. Este amostrador
segue o método da transformação inversa e é executado em tempo constante. O módulo
como um todo, responsável pela encriptação, decriptação e amostragem de valores dis-
cretos, é resistente a ataques por análise de tempo, porém é vulnerável a injeção de falha
e outros ataques de canal lateral.

Finalmente, [de Clercq et al. 2015] apresentam uma implementação eficiente de
encriptação baseada em reticulados em microcontroladores ARM Cortex-M4F. Apesar
do amostrador ser capaz de calcular uma amostra no tempo médio de apenas 28,5 ciclos,
não há qualquer proteção contra ataques de canal lateral.
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3. Fundamentação Teórica
Para um valor inteiro q ≥ 2, Zq denota o anel de inteiros módulo q, e Zq[x] denota

o anel de polinômios na variável x e coeficientes em Zq. Zn×mq denota uma matriz de
n × m elementos do anel Zq. Matrizes são denotadas por letras maiúsculas em negrito,
por exemplo A, enquanto que vetores são denotados por letras minúsculas em negrito,
por exemplo â. Matrizes às vezes serão denotadas também pelo seu conjunto (ordenado)
de colunas, por exemplo, A = {a1, a2, . . . , an}. A‖B denota a matriz resultante da
concatenação das colunas das matrizes A e B, ambas tendo o mesmo número de linhas.
Para dois vetores a,b de dimensão n, as operações de produto interno e norma são defi-
nidas e denotadas por:

〈a,b〉 =
n∑

i=1

(ai · bi) e ‖b‖ =
√
〈b,b〉.

Estendemos a definição de norma para a matriz A = {a1, a2, . . . , an}, onde ‖A‖ =
max1≤i≤n‖ai‖. O anel de polinômios Zq[x] módulo um polinômio ciclotômico é deno-
tado por R, e, como de costume, Rm representa o conjunto dos vetores de dimensão m
emR.

3.1. Reticulados

Um reticulado Λ de dimensão m é um subgrupo discreto com posto completo do
conjunto Rm. Uma base A de Λ é um conjunto de vetores linearmente independentes ma-
ximal de Λ. A subclasse de reticulados ideais corresponde a ideais no anel de polinômios
R0 = Z[x]/f(x). Quando f(x) = xn + 1, o reticulado é dito cı́clico e a base A é igual
a Rotf (â) ∈ Zn×mnq , com â ∈ Rm, e R = Zq[x]/〈xn + 1〉. A operação Rotf (â) é a
concatenação [rotf (â1)‖...‖rotf (âm)], onde rotf (a), a ∈ R, é a expansão de a na matriz
Zn×nq , definida por

rotf (a) = [x0a, x1a, ..., xn−1a],

e as multiplicações são tomadas módulo f .

3.2. Distribuição Gaussiana Discreta DΛ,σ,c

A distribuição Gaussiana discreta, descrita pelo centro c ∈ R e desvio padrão
σ ∈ R+, é uma função que determina a probabilidade de um valor inteiro x ser amostrado
dentre os demais:

Dσ,c(x) =
ρσ,c(x)∑∞

y=−∞ ρσ,c(y)
, (1)

sendo que ρ denota a função Gaussiana ρσ,c(x) = 1
σ
√

2π
e
−(x−c)2

2σ2 .

Tendo em vista que o intervalo de amostragem definido na Equação 1 é infinito, al-
goritmos em máquinas finitas são capazes de amostrar somente elementos de distribuições
Gaussianas estatisticamente próximas da ideal. Neste sentido, as amostragens se dão no
intervalo [c− tσ, c+ tσ], com t o comprimento da cauda da distribuição.

Num esquema criptográfico, tanto os parâmetros da distribuição como a distância
estatı́stica são determinados por cálculos oriundos da demonstração de segurança do es-
quema, a qual é singular para cada esquema. Para satisfazer a distância estatı́stica inferior
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a 2−λ, a implementação deve considerar precisão mı́nima de λ bits para as operações de
ponto flutuante. Saı́das com múltipla precisão podem ser simuladas via software pelo uso
de bibliotecas tais como a NTL [Shoup 2015] para a linguagem C++.

O método mais trivial de amostragem é o método por rejeição em que um valor
inteiro é obtido aleatoriamente no intervalo [c−tσ, c+tσ] e é aceito se a sua probabilidade
for menor ou igual a um valor aleatório no intervalo [0, 1). Outro método tradicional é o
método da inversão. Neste método, a amostra é o maior valor inteiro cuja probabilidade é
inferior a uma probabilidade obtida aleatoriamente. Além destes, existem outros métodos
como o Knuth-Yao [Knuth and Yao 1976, Folláth 2014] e a versão discreta do método de
Ziggurat [Buchmann et al. 2014].

Knuth-Yao. O algoritmo Knuth-Yao [Knuth and Yao 1976, Folláth 2014] utiliza o con-
ceito de árvore DDG (Discrete Distribution Generating) para gerar uma amostra que
será o rótulo de um nó desta árvore. A árvore é descrita pela matriz de probabilidades
P ∈ Z2tσ×λ

2 , que consiste na expansão binária das probabilidades dos elementos no inter-
valo [c− tσ, c+ tσ]. Sendo um método finito, as probabilidades são calculadas com λ bits
de precisão podem ser armazenadas em uma fase preliminar para uso na amostragem.

Algoritmo 1: 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;

No Algoritmo 1, a linha 5 descreve a amostragem de um elemento de Z2, 0 ou
1, com igual probabilidade. Em geral, a ←$ X denota a amostragem de um dentre os
elementos de X distribuidos uniformemente. O caminho na árvore DDG é construı́do à
medida em que a distância d entre o nó que está sendo visitado e o nó interno mais à
direita é computada. Assim sendo, quando a distância d é igual a −1, um nó terminal
foi atingido e seu rótulo é retornado como resultado da amostra. Outra abordagem su-
gere que existe um nó terminal com o rótulo row no nı́vel col da árvore, se, e somente
se, P [row][col] = 1. O método Knuth-Yao supõe a existência de um gerador de bits
aleatórios que determina, a cada passo, a direção a ser tomada na árvore.

Ziggurat Discreto. A versão discreta do método Ziggurat, original-
mente contı́nuo [Marsaglia and Tsang 2000], foi proposta recentemente
por [Buchmann et al. 2014]. O método Ziggurat consiste em duas fases: particio-
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namento e amostragem. Na fase de amostragem, a região abaixo da função densidade
de probabilidade é dividida em m retângulos de mesma área. O algoritmo de particio-
namento computa, iterativamente, os valores de x e y que delimitam os limites de cada
retângulo, iniciando com xm = tσ e ym = 0.

Algoritmo 2: 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;

Na fase de amostragem, descrita no Algoritmo 2, um retângulo, assim como um
valor inteiro x neste retângulo, e um sinal s, são obtidos aleatoriamente. A seguir, utili-
zando um procedimento de rejeição, a amostra candidata x é avaliada e então aceita, se
enquadrada em alguma das seguintes situações. No primeiro caso, a amostra está con-
tida mais à esquerda na área abaixo da função densidade e é, com certeza, uma amostra
válida. No segundo teste, o valor amostrado é nulo e é aceito com 50% de probabilidade.
Em último caso, x é um valor próximo da curva e, o que se sucede, é um cálculo que
determina se esse valor está abaixo ou acima da curva. Se estiver abaixo, o valor de x é
retornado como sendo a amostra.

Em [Buchmann et al. 2014], os autores propõem uma versão otimizada do Al-
goritmo 2, que contém casos mais especı́ficos que consideram a curvatura da curva.
Nesta versão, o cálculo da probabilidade ρσ(x) é evitada e realizada somente em
última instância. A computação de ρ inclui o cálculo de exponenciais, operação
que consome a maior parte do tempo de processamento do algoritmo de amostra-
gem [Buchmann et al. 2014].

3.3. Ortogonalização de Gram-Schmidt
O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt consiste em produzir, a partir

de um conjunto de vetores linearmente independentes B = {b1, ...,bn}, um conjunto
ortogonal B̃ = {b̃1, ..., b̃n} que gera o mesmo subespaço de B. A ortogonalização de
Gram-Schmidt para B é uma base única tal que uma dessas propriedades deve ser satis-
feita:

• ∀k ∈ [1, ..., n], b̃k = bk −Proj(bk,Bk−1);
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• ∀k ∈ [1, ..., n], b̃k = bk −
∑k−1

j=1
〈bk,b̃j〉
‖b̃j‖2

b̃j;

• ∀k ∈ [1, ..., n], b̃k ⊥ Bk−1 e (bk, b̃k) ∈ Bk−1.

A redução de Gram-Schmidt do vetor bk é dada por b̃k. O processo usual de
Gram-Schmidt é apresentado no Algoritmo 3.

Algoritmo 3: GRAMSCHMIDT-PROCESS(B = {b1, ...,bn})
1 for i = 1 to n do
2 b̃i ← bi;
3 for j = 1 to (i− 1) do
4 µi,j =

〈bi,b̃j〉
‖b̃j‖2

;

5 b̃i ← b̃i − µi,jb̃j ;
6 return B̃ = {b̃1, ..., b̃n};

[Lyubashevsky and Prest 2015] apresentam algoritmos otimizados para
ortogonalização de bases isométricas e bases compostas por várias bases isométricas.
Uma base é dita isométrica se, para uma base ordenada B = {b1, ...,bn} de um
reticulado, que é subconjunto de um espaço de produto inteiro H, existe uma isometria r
tal que

∀k ∈ [2, ..., n],bk = r(bk−1) = xbk−1.

Em relação ao procedimento usual de Gram-Schmidt, a primeira versão otimizada
é O(n) mais rápida e efetua 5n2 multiplicações e adições. O Algoritmo 4, uma segunda
otimização, realiza 3n2 multiplicações e adições [Lyubashevsky and Prest 2015].

Algoritmo 4: FASTER-ISOMETRIC-GSO(B = {b1, ...,bn})
1 b̃1 ← b1;
2 v1 ← b1;
3 C1 ← 〈v1, r(b̃1)〉;
4 D1 ← ‖b1‖2;
5 for k = 1 to (n− 1) do
6 b̃k+1 ← r(b̃k)− Ck

Dk
vk;

7 vk+1 ← vk − Ck
Dk
r(b̃k);

8 Ck+1 ← 〈v1, r(b̃k+1)〉;
9 Dk+1 ← Dk − Ck

2

Dk
;

10 return B̃ = {b̃1, ..., b̃n};

Além disso, o Algoritmo 4 pode ser utilizado como passo intermediário na geração
da base ortogonal de um conjunto de vetores ordenados, que é a união de várias bases
isométricas Bi.

[Lyubashevsky and Prest 2015] propõem o Algoritmo 5 especificamente para ba-
ses que são um conjunto de bases isométricas. A entrada consiste em um conjunto de m
bases isométricas B(i) e a saı́da é uma base ortogonal com a mesma dimensão de B, tal
que B̃ ∈ Rn×nm ou B̃ ∈ Qn×nm. Neste procedimento, o primeiro vetor de cada bloco B(i)
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Algoritmo 5: BLOCK-GSO(B = {B(1), ...,B(m)} = {b1, ...,bmn})
1 for i = 0 to (m− 1) do
2 b̃ni+1 ← bni+1 −

∑ni
j=1

〈bni+1,b̃j〉
‖b̃j‖2

b̃j ;

3 B̃(i+1) ← {b̃ni+1, r(b̃ni+1), ..., rn−1(b̃ni+1)};
4 B̃(i+1) ← FASTER-ISOMETRIC-GSO(B̃(i+1));
5 return B̃ = {B̃1, ..., B̃m};

é tornado ortogonal aos vetores dos blocos 1 a i− 1. A seguir, o vetor b̃ni+1 é expandido
por meio da isometria r, e sua expansão é, então, fornecida como entrada para o algoritmo
FASTER-ISOMETRIC-GSO. A saı́da do algoritmo BLOCK-GSO é a concatenação das m
bases ortogonais.

3.4. Distribuição Gaussiana Discreta DΛ,σ,c

Uma Distribuição Gaussiana Discreta DΛ,σ,c sobre um reticulado Λ é definida pe-
los parâmetros c ∈ Rn, σ > 0, seu centro e o desvio padrão, e por uma base B do
reticulado Λ. Amostragens Gaussianas sobre Λ produzem vetores com probabilidades
que obedecem a DΛ,σ,c, contanto que o valor do desvio padrão σ da amostra seja maior
ou igual à norma do vetor mais longo da base B̃, multiplicada por um pequeno fator.

Os algoritmos para amostragem Gaussiana constroem iterativamente os coefici-
entes que irão compor o vetor-amostra resultante. A cada repetição, um valor inteiro é
obtido de uma distribuição DZ,σ,c, cujos parâmetros são re-computados a cada chamada,
que pode ser implementada com algum dos métodos apresentados na Seção 3.2.

Dentre os algoritmos para amostragem Gaussiana, SAMPLED é capaz de obter
vetores de qualquer reticulado e tem complexidade O(n2) mais o custo de n chamadas
para amostragem de inteiros deDZ,σ,c [Gentry et al. 2008]. O método SAMPLED é similar
ao Algoritmo 6, incluindo apenas a computação do vetor v, inicialmente nulo, e a cada
passo um novo valor é obtido do anterior por meio da expressão vi−1 ← vi + zibi.

Algoritmo 6: GAUSSIAN-SAMPLER(σ, c,B, B̃)

1 cn ← c;
2 for i = n to 1 do
3 c′i = 〈ci, b̃i〉/〈b̃i, b̃i〉;
4 σ′i = σ/‖b̃i‖;
5 zi ← DZ,σ′i,c

′
i
;

6 ci−1 ← ci − zibi;
7 return (c− c0) ∈ DΛ(B),σ,c;

[Lyubashevsky and Prest 2015] consideram como definição padrão de algoritmo
para amostragem sobre reticulados uma versão simplificada do SAMPLED, o Algoritmo 6
- GAUSSIAN-SAMPLER. Esses dois algoritmos requerem que a base ortogonalizada B̃
esteja disponı́vel em memória fı́sica durante toda a execução da amostragem deDΛ(B),σ,c.
Para vetores grandes, e armazenados com precisão de λ bits, o consumo de memória
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torna-se demasiado. Neste sentido, Lyubashevsky e Prest propõem uma versão compacta
do Algoritmo 6, a saber, o algoritmo COMPACT-GAUSSIAN-SAMPLER.

Algoritmo 7: COMPACT-GAUSSIAN-SAMPLER(σ, c,vn, b̃n,B,H, I)

1 cn ← c;
2 for i = n to 1 do
3 c′i = 〈ci, b̃i〉/〈b̃i, b̃i〉;
4 σ′i = σ/‖b̃i‖;
5 zi ← DZ,σ′i,c

′
i
;

6 ci−1 ← ci − zibi;
7 b̃i−1 ← r−1(Hi−1b̃i + Ii−1vi);
8 vi−1 ← Ii−1b̃i + Hi−1vi;
9 return (c− c0) ∈ DΛ(B),σ,c;

Adicionalmente, o Algoritmo 7 requer os valores pré-computados de H, I, vn e
b̃n, conforme definição em [Lyubashevsky and Prest 2015]. Assim sendo, em um pro-
cesso reverso, os valores de vi−1 e b̃i−1 são obtidos conforme a execução da amos-
tragem no i-ésimo passo. Um amostrador compacto torna viável a amostragem para
reticulados com bases que são blocos de bases isométricas sobre parâmetros grandes,
tais como a dimensão dos vetores e a quantidade de blocos. Para os algoritmos an-
teriores, fazia-se necessário armazenar mn × n valores reais da base B̃ com precisão
de λ bits, sendo m a quantidade de blocos e n a dimensão dos vetores. Neste al-
goritmo, somente mn valores reais com tal precisão precisam estar disponı́veis a cada
iteração do algoritmo. Em contrapartida, a versão compacta é, no máximo, 3 vezes mais
lenta [Lyubashevsky and Prest 2015].

4. Implementação de Amostragem de Gaussianas Discretas
Diversos esquemas criptográficos baseados em reticulados, tais como

NTRU [Hoffstein et al. 2010], HIBE (Hierarchical Identity-Based Encryp-
tion) [Mochetti and Dahab 2014] e PKE-PEKS [Chen and Lin 2014], requerem amostras
de distribuições Gaussianas discretas sobre inteiros e sobre reticulados. Tomando como
exemplo o esquema HIBE proposto em [Mochetti and Dahab 2014], propósito geral das
implementações descritas nesta seção, o sistema requer amostragens com distribuições
Gaussianas discretas DΛ,σ,c e DZ,σ,c′ para a derivação de uma chave privada para cada
usuário de uma estrutura hierárquica.

Considerando que as saı́das do amostrador farão parte da chave secreta derivada
de uma identidade pública ou de uma encriptação, é de interesse que a implementação
da amostragem tenha tempo constante além de ser eficiente. Em uma implementação
com tempo de execução constante, a latência independe da entrada e, portanto, não revela
informações sensı́veis ao adversário sobre a saı́da. Por outro lado, implementações com
tempo de execução variável tornam-se suscetı́veis a ataques por canais laterais.

Assim, esta seção apresenta implementações em C++ utilizando a biblioteca
NTL [Shoup 2015] tanto em tempo constante como em tempo variável para os métodos
Ziggurat e Knuth-Yao para amostragens com distribuições Gaussianas discretas sobre
inteiros que, posteriormente, foram aplicados para amostragem com distribuições sobre
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reticulados. As implementações Knuth-Yao e ZigguratO têm tempo de execução variável
enquanto que Knuth-YaoC e ZigguratC apresentam tempo constante.

ZigguratO. O algoritmo ZigguratO, proposto em [Buchmann et al. 2014] tem o mesmo
embasamento teórico que o algoritmo Ziggurat [Folláth 2014] porém inclui testes adicio-
nais que avaliam a concavidade da curva. O objetivo da otimização de Buchmann et al. é
evitar a computação da função ρ, que utiliza operações de ponto flutuante de alta precisão.
O ZigguratO é implementado usando desvios condicionais aninhados e, em último caso,
computa a probabilidade da amostra. Assim sendo, a amostra é retornada no momento de
aceitação por algum dos testes, implicando em diferentes tempos de execução. Apesar de
ser suscetı́vel a ataques por análise de tempo, esta implementação é capaz de obter cerca
de 500.000 amostras por segundo.

Knuth-Yao. Com a finalidade de avaliar a degradação no tempo de execução da versão
em tempo constante do algoritmo Knuth-Yao, a versão convencional deste método foi
implementada seguindo o pseudo-código de [Folláth 2014]. O algoritmo termina quando
a distância entre o nó visitado e o nó-folha mais à direita é igual a −1 e, assim como o
algoritmo ZigguratO, é suscetı́vel a ataques por análise de tempo.

ZigguratC. A fim de evitar os desvios condicionais inerentes ao Algoritmo 2, um seletor
foi utilizado para atribuir uma amostra à variável de retorno S. Além disso, os Testes 1
e 2 verificam as relações de “igual a” e “menor que”, respectivamente, entre inteiros em
termos de operações binárias.

Teste 1. Teste de igualdade em tempo constante.

1 unsigned i s E q u a l ( i n t x , i n t y ) {
2 unsigned e q u a l = ( x−y ) ;
3 re turn (1 ˆ ( ( e q u a l | −e q u a l ) >> 31) & 1 ) ;
4 }

Teste 2. Teste de “menor que” em tempo constante.

1 unsigned l e s s T h a n ( i n t x , i n t y ) {
2 unsigned l e s s = ( x−y ) ;
3 re turn ( l e s s >> s i z e o f ( i n t )∗8−1) ;
4 }

O laço, que antes dependia da aceitação da amostra sx, passou a executar uma
quantidade fixa de iterações. O número de iterações é definido empiricamente conforme
o conjunto de parâmetros. Considerando que nesta versão todos os testes de avaliação de
uma amostra são executados, o emprego da versão otimizada do algoritmo, denotada por
ZigguratO [Buchmann et al. 2014], somente aumenta o tempo de execução do algoritmo.
Considerando ainda que a computação da probabilidade de uma amostra candidata x é
sempre realizada, esta implementação tem como referência o Algoritmo 2 que contém
somente os três testes básicos (Seção 3).

Knuth-YaoC. Originalmente, os acessos à matriz de probabilidades seguem a ordem das
colunas, que são percorridas de baixo para cima. Visando o acesso contı́nuo à memória,
o algoritmo foi adaptado para acessar a matriz de probabilidades na ordem da disposição
de suas linhas da esquerda para a direita. Uma segunda adaptação do algoritmo permite
a amostragem de distribuições Gaussianas discretas centradas em qualquer ponto c′ ∈ R.
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Por definição, o algoritmo é apto somente para amostragens com distribuições centradas
em zero e, assim como o método Ziggurat, é inadequado para aplicação em amostragem
sobre reticulados (veja os parâmetros c′i e σ′i nos Algoritmos 6 e 7).

Para que a implementação tenha tempo de execução independente da entrada, uma
quantia fixa de iterações devem ser concluı́das. Porém, tendo em vista o algoritmo usual,
continuar a execução do laço resulta na sobrescrita da amostra obtida anteriormente. A
solução empregada para o algoritmo Knuth-Yao combina uma somatória com operações
binárias. As operações binárias testam se a distância é igual a −1 e definem o valor da
variável de controle enable como 1 em caso afirmativo. Caso contrário, enable é zero.
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 [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, com k ∈ Z. Assim sendo, a redução módulo invalidSample
remove o erro e a operação S = S − (t+ σ) + c′ obtém o valor correto da amostra.

A implementação como um todo, que é uma aplicação das implementações de
amostragem deDZ,σ,c′ , inicialmente gera as chaves mestres do sistema HIBE sobre reticu-
lados ideais proposto em [Mochetti and Dahab 2014] que consiste nos quatro algoritmos:
SETUP, KEYDERIVE, ENC e DEC. O algoritmo de geração de chaves mestres SETUP uti-
liza o algoritmo IDEALTRAPGEN de Stehlé et al. [Stehlé et al. 2009] para determinar o
vetor â ∈ Rm e uma matriz TA ∈ Rm×m

0 . A base curta S ∈ Zmn×mn resulta da aplicação
do operador rotf a cada componente de TA sendo que S gera o mesmo subgrupo que
A = Rotf (â).

Dada a base curta S, a base ortogonal S̃ é obtida da chamada ao algoritmo
GRAMSCHMIDT-PROCESS. Com a base ortogonal, define-se o desvio padrão como um
valor real tal que σ ≥ ‖S̃‖ ·ω(

√
log n). Por fim, o algoritmo de amostragem GAUSSIAN-

SAMPLER, utilizando as bases S̃ e S, obtém uma amostra da distribuição DΛ(A),σ,c utili-
zando a implementação em tempo constante do algoritmo Knuth-Yao para obter valores
inteiros amostrados conforme DZ,σ,c′ .

5. Análise e Resultados
A Figura 1 apresenta o tempo de execução dos algoritmos ZigguratO, Knuth-Yao,

ZigguratC e Knuth-YaoC para amostragem de coeficientes de polinômios de dimensões
variadas. As dimensões consideradas foram 1024, 2048, 4096 e 8192, e os tempos de
execução são tomados como média de mil execuções. Para os algoritmos ZigguratC e
ZigguratO, o tempo de execução para cada dimensão considera o tempo de particiona-
mento da função de densidade mais o tempo de amostragem de coeficientes para o po-
linômio. Nos algoritmos Knuth-Yao e Knuth-YaoC, o tempo de execução é a soma do
tempo necessário para criação da matriz de probabilidades e do tempo de amostragem
dos coeficientes.

Da Figura 1, existe uma degradação no tempo de execução do método Ziggu-
rat quando implementado em tempo constante. O algoritmo ZigguratO é capaz de gerar
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,
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Figura 1. 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.

computação evitada no método ZigguratO devido à inserção de novos testes de rejeição.

Na versão em tempo constante do método Knuth-Yao, a execução prossegue
mesmo que uma amostra tenha sido aceita e toda a matriz de probabilidade é visitada.
No algoritmo, a computação sobre os valores nulos em P são evitados, tendo em vista
que não surte efeito no cálculo de distância no laço mais inteiro. Para tanto, define-se
para cada linha o primeiro e o último valor não nulo.

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.

As execuções de ambos os métodos considera o seguinte conjunto de parâmetros:
desvio padrão σ = 3, 195, precisão de λ = 107 bits e comprimento de cauda t = 13. Para
o método Ziggurat, especificamente, o número de retângulos é m = 63 e o parâmetro
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 do algoritmo SETUP, que tem como subro-
tina o algoritmo IDEALTRAPGEN de [Stehlé et al. 2009]; do algoritmo GRAMSCHMIDT-
PROCESS, que cria a base ortogonalizada S̃; e do algoritmo GAUSSIAN-SAMPLER, que
efetua amostragem da distribuição Gaussiana discreta sobre o reticulado Λ. Os resultados
de menor magnitude são tomados como média de dez execuções enquanto que para os
algoritmos GRAMSCHMIDT-PROCESS e GAUSSIAN-SAMPLER os tempos são média de
somente duas execuções.

O algoritmo SETUP gera um par de chaves (msk,mpk) = (TA, {â, â′j, b̂,u}),
sendo que â ∈ Rm e TA ∈ Rm×m

0 são gerados pelo algoritmo IDEALTRAPGEN e os
demais vetores são obtidos aleatoriamente. O algoritmo IDEALTRAPGEN requer quatro
parâmetros: a dimensão dos vetores dada por n, o número de bases isométricas m em
A, o módulo q dos coeficientes nos vetores e o polinômio ciclotômico f(x) = xn + 1.
Assim sendo, os resultados resumidos na Tabela 1 consideram os conjunto de parâmetros
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Algoritmo (64, 133, 1019, x64 + 1) (16, 111, 499, x16 + 1)
SETUP 0,67 0,10
GRAMSCHMIDT-PROCESS 61036,90 565,43
GAUSSIAN-SAMPLER 31627,90 2060,04

Tabela 1. Tempo de execução, em segundos, para os algoritmos SE-
TUP, GRAMSCHMIDT-PROCESS 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.

(n,m, q, f) = (64, 133, 1019, x64+1) e (n,m, q, f) = (16, 111, 499, x16+1) para uma hi-
erarquia de h = 10 nı́veis. Vale ressaltar que esses conjuntos de parâmetros são a tı́tulo de
ilustração e visam somente a aplicação da implementação segura do Knuth-Yao. Um con-
junto de parâmetros real com nı́vel de segurança de 128 bits se assemelha a (n,m, q, f) =
(128, 183, 2083, x128 + 1. Além disso, para o sistema HIBE [Mochetti and Dahab 2014]
especificamente, tal parametrização requer mais espaço em memória do que o provido
por computadores convencionais.

Apesar dos altos tempos de execução para a geração da base ortogonalizada e
para a amostragem sobre um reticulado, vale ressaltar a frequência com que esses algo-
ritmos são requisitados no esquema HIBE. A base S é gerada na fase de configuração e
se mantém enquanto a instância do sistema estiver ativa. O processo de ortogonalização
de S, que resulta na base S̃, é executado somente quando a chave pública do sistema
for modificada e no momento da primeira configuração. A amostragem da distribuição
Gaussiana discreta, por sua vez, é executa uma única vez para cada derivação de chave.
Supondo uma hierarquia com k elementos, seriam necessárias k amostras da distribuição
DΛ(A),σ,c, uma para cada identidade pública.

6. Considerações Finais
Neste artigo foram apresentadas implementações em software com tempo de

execução constante para os métodos de amostragem de Gaussiana discreta Knuth-
Yao [Knuth and Yao 1976, Folláth 2014] e Ziggurat Discreto [Buchmann et al. 2014]. As
implementações apresentaram detrimento no desempenho em prol de serem resistentes a
ataques por análise de tempo. O desempenho das duas implementações foram avalia-
das a fim de construir vetores de dimensões 1024, 2048, 4096 e 8192 com coeficientes
amostrados da distribuição DZ,σ,c′ .

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]. Por se tratarem de reticulados ideais, a base pública A
pode ser armazenada em sua versão reduzida, resumindo-se a um vetor de m polinômios
de dimensão n.

O processo KEYDERIVE do sistema HIBE [Mochetti and Dahab 2014], res-
ponsável pela derivação de chaves privadas para usuários da hierarquia, define a nova
chave como sendo um vetor amostrado da distribuição DΛ(A),σ,c. A amostragem Gaus-
siana discreta sobre reticulados requer a ortogonalização de S, a expansão da matriz
TA ∈ Rm×m

0 através do operador rotf aplicado a cada componente.
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Apesar de as bases â e TA serem compactas sobre os respectivos anéis, os algorit-
mos de ortogonalização e amostragem sobre o reticulado requerem sua versão expandida
além do fator acrescentado devido à quantidade de bits necessários nas computações em
ponto flutuante em alta precisão. Independentemente da especificidade, a implementação
dos algoritmos GRAMSCHMIDT-PROCESS e GAUSSIAN-SAMPLER apresentou latências
elevadas, consequência da dimensão da base do reticulado em sua forma rotacionada e
das operações em ponto flutuante com alta precisão. Em contrapartida, os algoritmos não
são invocados com alta frequência no sistema HIBE tal como as operações de encriptação
e decriptação.

Considerando que o conjunto de parâmetros (n,m, q, f) = (64, 133, 1019, x64 +
1) requer cerca de 7 GB de memória RAM durante a execução dos métodos de
ortogonalização e amostragem sobre o reticulado, o algoritmo COMPACT-GAUSSIAN-
SAMPLER de [Lyubashevsky and Prest 2015] pode mostrar-se mais adequado ape-
sar de apresentar perda de desempenho. Alternativamente, o método hı́brido
de [Ducas and Prest 2015] para reticulados ideais pode resultar em latências reduzidas
em relação às relatadas na Seção 5. A análise de viabilidade e a possı́vel implementação
desses métodos ficam como trabalhos futuros.
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shoup.net/ntl/ - Último acesso em 24 de junho de 2015.
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1Núcleo de Redes Sem-Fio e Redes Avançadas (NR2)
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Abstract. The process of handoff in wireless heterogeneous networks allows the
maintenance of the mobile user connectivity in order to keep it continuously
connected and in the best network available. This maintenance depends on the
selection of an access point for connection transference. The decision methods
analyze the performance, quality of service and security characteristics of ac-
cess points in order to select one for the handoff. However, the methods presen-
ted in literature consider security superficially and does not analyze its distinct
properties, which may lead to risky choices and prejudice the user. Besides, the
lack of information about the decision criteria may cause failures in the transi-
tion process. This work presents a method that assists the decision making in
the transition process to provide safe decisions based on the confidentiality risk
to the communications through the access points and the lack of information.
The evaluation results show the precision of the method on the less risky choices
and it is insignificant impact on the transition performance.

Resumo. O processo de transição em redes heterogêneas sem fio possibilita
a manutenção da conectividade do usuário móvel afim de mantê-lo conectado
continuamente e na melhor rede disponı́vel. Esta manutenção depende da es-
colha de um ponto de acesso para transferência da conexão. Os métodos de
decisão analisam as caracterı́sticas de desempenho, qualidade de serviço e
segurança dos pontos de acesso a fim de selecionar um para a transição. Entre-
tanto, os métodos presentes na literatura consideram a segurança superficial-
mente e não analisam as suas propriedades distintas, podendo levar a decisões
arriscadas. Isto, juntamente com a falta de informações sobre os critérios de
decisão podem gerar escolhas inadequadas e falhas no processo de transição.
Este trabalho apresenta um método que auxilia a tomada de decisão no processo
de transição em redes heterogêneas para proporcionar decisões seguras com
base no risco à confidencialidade das comunicações e da falta de informações.
Os resultados da avaliação mostram a precisão do método quanto às escolhas
menos arriscadas e o seu impacto insignificante no desempenho na transição.

1. Introdução
O constante desenvolvimento das tecnologias de comunicação sem fio e o aumento
no número de usuários com intensa demanda pela melhor conexão têm instigado
uma mudança de paradigma na forma como as redes de comunicação são implanta-
das [Erews 2013]. Este novo paradigma prevê a interoperabilidade entre as diferentes
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tecnologias de comunicação (802.11, 3G, etc.) com o objetivo de fornecer melhores co-
nexões, e assim manter a conectividade do usuário móvel em um ambiente heterogêneo
repleto de pontos de acesso. Esta interação entre tecnologias permite a integração de redes
com caracterı́sticas distintas de Qualidade de serviço, desempenho e segurança.

As redes sem fio heterogêneas (HetNets, do inglês, Heterogeneous Networks) re-
presentam esta mudança de paradigma e preveem mecanismos para o gerenciamento da
mobilidade dos dispositivos. Os mecanismos de detecção dos pontos de acesso no am-
biente, de mensuração da capacidade das redes, de avaliação das suas caracterı́sticas, de
escolha e de transferência de conexão entre os pontos de acesso, entre outros, proveem
quando necessária a transição (handoff ) do dispositivo entre as redes [Rao et al. 2013].
Esta transferência ocorre por diferentes motivos, como a degradação na qualidade da co-
nexão ou a detecção de um ponto de acesso com melhor capacidade de atender as neces-
sidades do dispositivo móvel. Logo, o controle de mobilidade permite a manutenção da
conectividade do dispositivo móvel, transferindo de modo transparente a sua conexão. A
tarefa de selecionar a rede mais adequada para transferência da conexão é o ponto mais
importante do processo de transição [Ahmed et al. 2014]. Particularmente, o processo de
decisão na transição entre HetNets compara as redes disponı́veis para determinar aquela
que seja adequada às necessidades do dispositivo móvel. Esta escolha acontece de forma
automática e transparente ao usuário. A seleção dos critérios de decisão, a classificação
da importância relativa de cada critério, o tempo de decisão e a eficácia das decisões estão
entre os desafios do processo de decisão em HetNets.

Apesar da existência de vários métodos de decisão propostos para as HetNets, não
há estudos sobre as propriedades de segurança dos pontos de acesso. Alguns trabalhos
apontam a importância de considerar este critério no processo de decisão, porém não re-
alizam um estudo aprofundado do uso das propriedades que compõem a segurança na
decisão [Ahmed et al. 2014, Rajule et al. 2013, Zekri et al. 2012]. Tais métodos usam o
critério segurança como um atributo simples, não considerando as suas principais pro-
priedades: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ignorar as diferenças destas
propriedades e as técnicas que procuram garanti-las pode levar à decisões inadequadas
as necessidades do dispositivo. Por exemplo, um dispositivo pode escolher uma rede
que possua mecanismos que garantam à disponibilidade das comunicações, porém ele
também necessite de confidencialidade nas transmissões. Assim, o impacto da falta de
informações sobre os critérios usados na escolha prejudica o processo de decisão e dimi-
nui a acurácia das escolhas [Beresford and Sloper 2008]. Em um ambiente de HetNets
não existem garantias de que todas as informações necessárias na comparação dos pontos
de aceso estarão sempre disponı́veis. Portanto, o impacto da ausência de informações
deve ser considerado na tomada de decisões em HetNets.

Um modo de definir a segurança de uma rede de acesso consiste da determinação
do seu risco, onde [Pfleeger 2012], [Avizienis et al. 2004]. O modelo prospectivo de
decisão considera fatores como o risco das alternativas e a falta de informações para
efetuar escolhas [Kahneman and Tversky 1979]. Este modelo da área de economia des-
creve como seres humanos tomam decisões envolvendo risco e fatores como a falta de
informações. Assim, a adaptação deste modelo pode auxiliar o processo de decisão de
handoff em redes heterogêneas a aferir o risco de segurança e a executar escolhas menos
arriscadas quando faltam informações dos critérios de comparação.
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Este trabalho apresenta um método autônomo de apoio a decisão no handoff em
HetNets, chamado SDHet. Este método considera os aspectos de segurança oferecidos
pelos pontos de acesso, em particular a confidencialidade na transmissão dos dados,
buscando a autopreservação do anonimato e da privacidade do usuário. A eficácia e a
eficiência do SDHET foram avaliadas através de simulações, e os resultados comparados
com outro método considerando diferentes ambientes de redes heterogêneas.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados a. A Seção 3 especifica o método proposto de apoio a decisão. A
Seção 4 apresenta uma avaliação da eficácia do métdo. A Seção 5 conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados
Os trabalhos encontrados na literatura têm destacados a importância de considerar a
segurança como um critério de seleção no processo de decisão de handoff em Het-
Nets [Ahmed et al. 2014, Khanum and Islam 2014, Li and Chen 2013]. No entanto, a
maioria dos trabalhos que consideram segurança como um critério de seleção no processo
de decisão analisam apenas o seu desempenho. Os poucos trabalham sobre o processo
de decisão de handoff que analisam a segurança de modo adequado desconsideram as
propriedades de segurança de fato ou as consideram de modo superficial.

Li e Cheng [Li and Chen 2013] propõem um método simples que utiliza uma
função objetivo para classificação dos pontos de acesso e uma função de valoração adap-
tativa para ponderação dos critérios de decisão. Apesar de usar a segurança como critério
de seleção, os autores avaliam apenas o desempenho do processo de decisão. A pro-
posta deles assume a segurança como um critério único e não a analisam de maneira
adequada, podendo levar a decisões inadequadas. A simplicidade da solução torna o de-
sempenho do método um ponto forte juntamente com flexibilidade quanto ao número de
critérios de decisão e de considerar as informações do contexto do dispositivo na função
de ponderação. Kahnum et al. [Khanum and Islam 2014] utilizam uma estratégia base-
ada na teoria difusa e nas preferências do usuário. A lógica difusa trata a imprecisão das
medições dos critérios, porém, o custo para o desempenho é alto além de comprometer
a dinamicidade das decisões quando o ambiente se altera constantemente. Eles não ana-
lisam a segurança de maneira adequada, não respeitando as diferentes caracterı́sticas de
cada principio. Além disso, a solução requer uma fase de calibração dos valores medi-
dos, o que aumenta o tempo do processo de decisão. A forma adaptativa de ponderar os
critérios com base nas preferências do usuário é eficaz.

Os autores em [Nasser et al. 2007] e [Bakmaz et al. 2012] empregam o Nı́vel de
Segurança (LoS, do inglês Level of Security) na avaliação das redes disponı́veis. O valor
deste nı́vel considera a força dos algoritmos de criptografia presentes nas redes, deter-
minando a rede mais segura. Entretanto, a força do algoritmo de criptografia por si só
não indica a segurança de uma rede. Outras técnicas, como ocultação de informações
(esteganografia, anonimato) e controle de acesso (autenticação, autorização e filtragem),
devem ser considerados na avaliação da confidencialidade das transmissões. Ma et
al. [Ma et al. 2012] propõe a avaliação do critério segurança através da inferência do nı́vel
de risco do ambiente. Porém, os autores não especificam como realizar a aferição e quais
aspectos da segurança são considerados.

O processo de decisão em HetNets deve realizar escolhas com segurança de ma-
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neira adequada, analisando os princı́pios de segurança separadamente. Assim, este tra-
balho propõe um método de decisão que analisa e quantifica as propriedades de confi-
dencialidade para classificação das redes de acesso. O método objetiva a manutenção da
confidencialidade da conectividade na transição de dispositivo móvel em HetNets.

3. Método de Apoio a Decisão
O método proposto, chamado de SDHet, tem como objetivo auxiliar o processo de de-
cisão na transição (handoff ) em HetNets para a escolha de pontos de acesso (APs) através
da análise da confidencialidade das transmissões. Ele determina o risco à confidencia-
lidade (CR) de cada rede disponı́vel, suplementando as informações de desempenho e
qualidade de serviço (QoS, do inglês Quality of Service) comumente usadas para de-
cisão [Ahmed et al. 2014]. O CR estabelecido baseia-se na avaliação das proprieda-
des de confidencialidade dos APs e na inferência de um valor representativo através da
observação da presença de mecanismos de segurança que tentam garantir este principio.

As HetNets integram tecnologias de comunicação com caracterı́sticas diferen-
tes [Zekri et al. 2012]. Essas tecnologias possuem propriedades especı́ficas de desem-
penho, QoS e segurança que tornam complexa a avaliação dos APs para a tomada de
decisão. O SDHet foca nas propriedades de segurança, em particular nos tipos de me-
canismos oferecidos por cada rede de acesso que tentam garantir a confidencialidade das
transmissões, para avaliar e classificar o nı́vel de segurança das redes de acesso. Este
valor classificatório corresponde ao principal critério para decisão e seleção de uma rede
para a transferência da conexão do dispositivo móvel.

Os componentes das HetNets compreendem os dispositivos móveis, os pontos de
acesso e suas redes centrais [Cavalcanti et al. 2005]. Os dispositivos móveis podem ser
heterogêneos quanto a suas caracterı́sticas, possuindo diferentes capacidades de proces-
samento, mobilidade e suporte à tecnologias de comunicação. Estas caracterı́sticas influ-
enciam o tempo de decisão, podendo prejudicar o processo de transição. Por exemplo, se
o grau de mobilidade do dispositivo for alto e o processo de decisão levar muito tempo,
o dispositivo corre o risco de transitar para uma rede fora de alcance quando o processo
termina. O SDHet considera a simplicidade a fim de obter um tempo de decisão que não
prejudique a transição. Os APs podem ser heterogêneos quanto a suas configurações, su-
portando tecnologias de comunicação com caracterı́sticas de segurança diferentes. Cada
AP emprega apenas uma tecnologia de comunicação, e a rede central representa o back-
bone para os APs e oferece serviços e conectividade com a internet [MELO et al. 2013].

O SDHet assume que a rede heterogênea corresponde a um conjunto N composto
por ap (ponto de acesso) identificados por {ap1, ap2, ap3, ..., api}, onde api ∈ N . Cada
ponto de acesso api possui um único identificador e pertence a uma rede central diferente.
Como cada rede central pertence a um domı́nio diferente, o handoff ocorre verticalmente,
alterando o sistema de comunicação mesmo quando a tecnologia à qual se transita se
mantém. O valor de api corresponde a um número único de identificação usado na escolha
e no controle do handoff. A Figura 1 ilustra uma rede heterogênea onde ocorre o handoff.

Cada tecnologia de comunicação pode possuir diferentes mecanismos que bus-
cam garantir a confidencialidade das comunicações. Estes mecanismos empregam
técnicas de confidencialidade classificadas como controle de acesso (AC, do inglês
Access Control) e ocultação de dados (DH, do inglês Data Hiding) [Stamp 2011,
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Figura 1. Cenário de uma Rede Heterogênea

Pfitzmann 1996, Cacciaguerra and Ferretti 2003]. As técnicas de AC englobam mecanis-
mos de autenticação, autorização e filtragem, tais como senhas (autenticação), listas de
permissão (autorização) e proxys (filtragem). As técnicas de DH empregam mecanismos
de criptografia e esteganografia, tais como criptografia simétrica (criptografia) e finger-
printing (esteganografia) O SDHet determina os conjuntos de AC e DH , compostos por
tac e tdh técnicas identificadas por {tac1 , tac2 , tac3 , ..., taci} e {tdh1 , tdh2 , tdh3 , ..., tdhi

}, onde
taci ∈ AC e tdhi

∈ IO. O SDHet assume que as informações sobre o número de meca-
nismos que empregam cada tipo de técnica de confidencialidade são fornecidas pela fase
de coleta de dados. Além disso, cada dispositivo móvel possui necessidades diferentes,
podendo considerar uma determinada técnica mais importante do que outra. Assim, as
técnicas de confidencialidade podem ser ponderadas de acordo com a sua importância ou
a necessidade do dispositivo móvel. O valor ponderativo corresponde ao elemento α.

Figura 2. Arquitetura do Método de Apoio a Decisão

O SDHet classifica as redes de acordo com o nı́vel do risco à confidencialidade e
da falta de informações, sendo dividido em duas fases: a fase de determinação do nı́vel de
confidencialidade e a fase de classificação dos pontos de acesso. Estas fases são inseridas
entre a fase de coleta de dados e a fase de transição do processo de handoff. A Figura 2
ilustra a arquitetura do método. A primeira fase infere os valores do risco à confidencia-
lidade (CR), o nı́vel de confiança (Lc) e o nı́vel de possibilidade (Lp) para os pontos de
acesso. O (CR) se baseia na quantidade de técnicas de confidencialidade em cada ponto
de acesso. O nı́vel de confiança considera a quantidade de mecanismos que implementam
as técnicas de confidencialidade presentes nas redes e o nı́vel de possibilidade se baseia
na falta de informações sobre a presença ou ausência dos mecanismos. A segunda fase
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infere um valor classificatório para ordenação das redes, e emprega os valores de CR, Lc

e Lp para determinar a rede de acesso com o maior nı́vel de confidencialidade.

3.1. Cálculo do Risco, do Nı́vel de Confiança e do Nı́vel de Possibilidade

O cálculo do CR, Equação 1, emprega a técnica de probabilidade subjetiva
[Triola et al. 2005] que utiliza conhecimentos circunstanciais para estimar a probabili-
dade do evento. A presença ou ausência de uma determinada técnica de confidencialidade
correspondem as informações circunstanciais que servem de base para o cálculo. O CR
na rede api corresponde à probabilidade subjetiva inicial de exposição das transmissões
Pi (50%) adicionada da diferença entre a probabilidade subjetiva de exposição das trans-
missões (Vam(api)) e a probabilidade subjetiva de proteção das transmissões (Vpm(api)).

CRapi = Pi + (Vam(api)− Vpm(api)) (1)

A Equação 2 define o valor final do risco à confidencialidade das comunicações
de uma rede. Onde Fa(tacj) e Fa(tdhj

) identificam a ausência (0) de uma técnica de AC
e DH em api respectivamente. O valor N corresponde ao total de técnicas de confiden-
cialidade consideradas pelo SDHet. O αj representa o valor de ponderação da respectiva
técnica de confidencialidade. O somatório de todos os pesos deve ser obrigatoriamente
0.5 , que corresponde ao valor máximo da probabilidade subjtiva de proteção de cada
técnica, obedecendo a Equação 3. Desta forma, Vam corresponde ao somatório da pro-
babilidade subjetiva de exposição de cada técnica ausente (Pi ∗ αj). A ponderação das
técnicas não são consideradas no escopo deste trabalho, podendo ser realizada por dife-
rentes métodos [Martinez-Morales et al. 2010]. A soma dos valores referentes aos dois
conjuntos representa a probabilidade subjetiva das técnicas de segurança ausentes.

Vam(api) =

N∑

j=1

(Fa(tacj ) ∗ (Pi ∗ αj)) +

N∑

j=1

(Fa(tdhj ) ∗ (Pi ∗ αj)) (2)

N∑

j=1

αj ∗ Pa = 0, 5 (3)

Do mesmo modo, a função (Vpm(api)) calcula a probabilidade subjetiva de
proteção das comunicações em api. A Equação 4 define a presença das técnicas na rede.
Onde Fp(tacj) e Fp(tdhj

) identificam a presença (1) de uma técnica de AC e DH em api
respectivamente. N corresponde ao total de técnicas de confidencialidade consideradas
pelo SDHet. A quantidade total de técnicas presentes em cada conjunto multiplica o valor
da probabilidade subjetiva de proteger as comunicações de cada tipo de técnica. A soma
dos valores referentes aos dois conjuntos resulta no total que representa a probabilidade
subjetiva das técnicas protegerem os dados na rede api.

Vpm(api) =

N∑

j=1

(Fp(tacj ) ∗ (Pi ∗ αj)) +

N∑

j=1

(Fp(tdhj ) ∗ (Pi ∗ αj)) (4)

Caso não existam informações sobre a presença ou ausência de uma técnica, o va-
lor da probabilidade da respectiva técnica resulta em 0. Nestes casos, registra-se a falta de
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informações para a posterior utilização do valor na fase de escolha. A falta de informações
define o valor do nı́vel de possibilidade nas redes disponı́veis e a troca da regra de escolha.
Este valor influencia o comportamento da decisão na segunda fase, onde ao invés de sele-
cionar a rede mais confidencial, o SDHet seleciona a rede de maior confiança. O SDHet
assume que o valor do risco à confidencialidade não deve ultrapassar o limiar inferior de
10% e o limiar superior de 90%. Devido a inevitável presença ou ocorrência de falhas,
nenhum sistema pode ser considerado 100% seguro [Avizienis et al. 2004]. Da mesma
forma, nenhum sistema pode ser considerado 100% vulnerável.

O valor de Lc, dada pela Equação 5, representa o impacto do número de me-
canismos de uma mesma técnica no valor do CR. Este fator é inspirado na função de
ponderação do impacto de um evento da teoria da prospecção e mapeia o impacto de um
evento para o decisor. O SDHet baseia-se nesta função para definir um função que au-
xilie a ponderar e selecionar o ponto de acesso quando ocorre a falta de informações de
um critério. O cálculo de Lc se baseia na quantidade de mecanismos presentes em uma
rede. A soma do número de mecanismos de cada técnica multiplicados pelo valor base
do tipo do mecanismo retorna o nı́vel de confiança Lc. O Lc determina a confiança do
dispositivo no risco à confidencialidade calculado para um ponto de acesso. As funções
Ft(tacj) e Ft(tdhj

) identificam a quantidade total de mecanismos que aplicam uma mesma
técnica de AC e DH em api respectivamente. O somatório do número de mecanismo nos
conjuntos AC e DH é multiplicado pelo valor base de cada técnica para designar o Lc.

Lc(api) =

N∑

j=1

(Ft(tacj ) ∗ (Pi ∗ αj)) +

N∑

j=1

(Ft(tdhj
) ∗ (Pi ∗ αj)) (5)

O valor possibilidade (Lp), dada pela Equação 6, corresponde à quantidade de
técnicas sem nenhuma informação a respeito da presença ou ausência de mecanismos
em uma rede de acesso. Este valor baseia-se na função que mapeia o impacto de fatores
como a incerteza e a falta de informações para o decisor no modelo definido pela teoria da
prospecção. No SDHet, ele corresponde ao impacto da falta de informações na escolha.
A soma do número de técnicas sem informações multiplicado pelo valor base de cada
técnica de técnicas resulta no nı́vel de possibilidade.

Lp(api) =

N∑

j=1

(Fi(tacj ) ∗ (Pi ∗ αj)) +

N∑

j=1

(Fi(tdhj
) ∗ (Pi ∗ αj)) (6)

As funções Fi(tacj) e Fi(tdhj
) identificam a ausência de informações sobre uma

técnica de AC e DH em api. O valor da técnica sem informações multiplica o valor da
probabilidade subjetivo proteger a rede. A soma dos valores referentes aos dois conjuntos
resulta no total que representa a probabilidade subjetiva das técnicas sem informações.

3.2. Classificação dos Pontos de Acesso

O valor do CR é o principal critério para classificação. O SDHet assume que é mais
importante a presença de técnicas diferentes do que a quantidade de mecanismos de um
mesma técnica em uma rede de acesso. Como as diferentes técnicas protegem aspectos
diferentes da confidencialidade, quanto mais técnicas presentes na rede menor o risco para
o dispositivo. O número de mecanismos de uma mesma técnica é usado como um fator
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de desempate. Os APs podem possuir o mesmo valor de risco à confidencialidade devido
ao número limitado de técnicas. A quantidade de mecanismos de um mesma técnica age
como um ponderador que diminui o impacto do risco oferecido pelas redes. Quanto mais
mecanismos de uma mesma técnica, menor o valor do risco. O nı́vel de possibilidade
determina o impacto da incerteza na decisão. Este valor representa a insegurança ao
se escolher uma rede com falta de informações. Ele pondera positivamente o risco à
confidencialidade apresentado por uma rede e age como um fator de desempate.

Nc(api) = RC(api) − (Lc(api)− Lp(api)) (7)

A Equação 7 determina o valor classificatório de uma rede de acesso, conside-
rando o risco à confidencialidade e os fatores de impacto de confiança. Nesta equação
Nc corresponde ao nı́vel de confidencialidade da rede api. A diferença entre o nı́vel de
confiança Lc e o nı́vel de possibilidade Lp subtrai o valor do risco à confidencialidade CR
da rede api. O resultado é então ordenado do menor para o maior, sendo que quanto menor
o valor classificatório, menor os fatores de risco e de possibilidade, impactando na me-
lhor rede a ser selecionada. Caso o nı́vel de possibilidade da existência das informações
(Lp) seja maior que o nı́vel de confiança nas informações (Lc), o valor classificatório
tende a aumentar. Caso contrário, este valor tende a diminuir, enfatizando o menor risco
apresentado pelo ponto de acesso.

4. Avaliação

O SDHet foi implementado no simulador NS3 com base nos módulos existentes de
WiFi, de LTE e no MIHF (do inglês Media Indepedent Handoff Function). Os módulos
de WiFi e LTE fornecem as plataformas para a criação dos ambientes de redes hete-
rogêneas. O MIHF proporciona a intercomunicação entre redes WiFi e LTE e os me-
canismos para transição vertical. A implementação do MIHF utilizada foi desenvolvida
por [Salumu Munga 2014] e não possui um módulo de decisão. Assim, um módulo de
classificação e escolha de HetNets foi criado para coordenar o processo de decisão, imple-
mentando o SDHet. Além disso, o método proposto por Li e Cheng [Li and Chen 2013],
chamado de MLC, foi também implementado no NS3 para comparação com o SDHet.
Ele foi escolhido por empregar uma função objetivo que é a mesma técnica utilizada pelo
SDHet.

Os cenários usados na avaliação consideram dois ambientes: local e metropo-
litano. Cada cenário possui propriedades especı́ficas de mobilidade do nó móvel e do
número de redes com áreas de cobertura sobrepostas. O ambiente local corresponde a
um cenário de 30mx40m de área onde a variação de velocidade representa um pedes-
tre que se move a aproximadamente 1, 5m/s [Zinonos et al. 2013]. O número de redes
sobrepostas neste cenário corresponde a uma rede WiFi e uma rede LTE. O ambiente
metropolitano corresponde a um cenário urbano em uma área de 400mx400m represen-
tando o caminho que um usuário móvel faz quando se locomove de casa até o traba-
lho [Vegni and Natalizio 2014]. A velocidade do nó móvel representa a de um veı́culose
movimentando a aproximadamente 11.5m/s. O número de redes sobrepostas corres-
ponde a 20 redes, onde 16 delas são WiFi e 4 são LTE distribuı́das em uma área de
400mx400m. O padrão de mobilidade é aleatório, baseado em [Jailton et al. 2013].
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Os pontos de acesso (APs) em cada cenário foram agrupados respeitando três
configurações de sobreposição de área de cobertura, conforme [Zinonos et al. 2013]:
sobreposição baixa, média e alta. A baixa sobreposição ocorre quando há de 2 a 4 APs
cobrindo a mesma área. A média sobreposição quando há uma variação de 5 a 10 APs
sobrepostos. A alta sobreposição representa um número de redes maior que 10 APs em
uma mesma região. O ambiente local possui somente a baixa sobreposição. O ambiente
urbano possui áreas onde a proporção vária entre baixa, média e alta. Os agrupamentos
são distribuı́dos aleatoriamente pelos cenários [Vegni and Natalizio 2014]. Os APs WiFi
foram configurados com um raio de alcance de 70m, os APs LTE foram ajustados para
cobrir totalmente a área de cada cenário.

O SDHet analisa as propriedades de força de sinal (RSS do inglês, Radio Sig-
nal Strenght) e de confidencialidade (técnicas de controle de acesso e ocultação da
informação) dos APs para classificação das redes e indicação ao handoff. O RSS é me-
dido a cada 2 segundos para garantir que o nó não fique sem conectividade e determinará
necessidade de transição e execução o método. Ademais, a detecção de um AP que ainda
não teve o risco à confidencialidade avaliado também aciona o SDHet. Desta forma, sem-
pre que uma de rede acesso desconhecida pelo nó móvel surge, o método infere o seu valor
do risco à confidencialidade. A Tabela 1 resume os parâmetros dos cenários avaliados.

Tabela 1. Parâmetros da simulação do método de tomada de decisão
Parâmetros Valores

Áreas
Local 30mx40m
Urbano 400mx400m

Sobreposição
Baixa 2-4 Redes
Média 5-10 Redes
Alta ¡10 Redes

Tecnologia WiFi 70 m2

LTE 1500 m2

Velocidade 1 m/s; 11.5m/s

Critérios de decisão RSS
Risco à confidencialidade

Os APs possuem duas configurações quanto à segurança: Baixo Risco à Confiden-
cialidade (LCR) e Alto Risco à Confidencialidade (HCR). A LCR configura os pontos de
acesso com mecanismos de controle de acesso e de ocultação de informação que tentam
garantir a confidencialidade das comunicações. A HCR configura cada pontos de acesso
30 % a menos do número de mecanismos de confidencialidade que a LCR e com 30% a
mais para o valor RSS. O número de pontos de acesso do tipo ARC é 30% do número total
de pontos de acesso em cada cenário. Desta forma, os cenários representam situações de
risco em que o dispositivo móvel pode tomar decisões prejudiciais.

Tabela 2. Associação das técnicas de confidencialidade com os mecanismos
Controle de Acesso Ocultação a Informação

Autenticação Autorização Filtragem Criptografia Esteganografia
Senha Acordo de confiança Firewall de rede Hash Salto de freq.
Cartão de acesso Tokens Detecção intrusão Simétrica Watermarking
Digitais Com base em atributos Proxy Assimétrica Fingerprinting
Assinatura Com base em compor. Captcha Curva elı́ptica Ocultar eco

O SDHet não verifica a eficiência e a eficácia das técnicas de confidencialidade,
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mas sim o número de mecanismos que as utilizam. O número de mecanismos de con-
fidencialidade definidos na LCR e HCR variam entre 0 (nenhum mecanismo daquele
tipo) e 4 (até quatro mecanismos de um mesmo tipo) para cada técnica (autenticação,
autorização, filtragem, criptografia, etc.). Esta variação foi definida com base na quan-
tidade de mecanismos, que aplicam alguma técnica de confidencialidade, presentes na
literatura [Stamp 2011, Pfitzmann 1996, Cacciaguerra and Ferretti 2003]. Este parâmetro
pode ser variado conforme o contexto ou a necessidade da avaliação. Nesta avaliação, o
número total de mecanismos de uma mesma técnica foi limitado para quatro. A Tabela 2
apresenta a associação das técnicas com exemplos dos seus respectivos mecanismos.

O SDHet e o MLC foram avaliados através de três métricas de eficácia e uma de
eficiência. As métricas de eficácia correspondem a acurácia da seleção de redes confiden-
ciais (CNSA), impacto do método na confidencialidade das transmissões (TCI) e exatidão
dos valores classificatórios inferidos (CVT) para a confidencialidade. A métrica CNSA
foi inspirada em [Aliakbary et al. 2015] e avalia o número de vezes em que o SDHet
seleciona o ponto de acesso com maior nı́vel de confidencialidade. Ela representa a con-
fiabilidade do método nas decisões pelo nı́vel de confidencialidade das redes. A métrica
TCI verifica o impacto do uso do SDHet para selecionar pontos de acesso com confiden-
cialidade nas suas transmissões. A métrica CVT afere o efeito da falta de informações na
inferência dos valores dos nı́veis de confidencialidade pelo SDHet em comparação com os
valores reais nas redes [Swartz and Joshi 2014]. A avaliação de eficiência usou a métrica
de velocidade de decisão (DV), que averı́gua o tempo necessário para classificação e esco-
lha da rede com maior confidencialidade [Bisio et al. 2014]. Está métrica determina se o
tempo de uma decisão é suficiente para não afetar o processo de transição. Os resultados
apresentados são a média de 30 simulações e um intervalo de confiança de 95%.

4.1. Resultados

A CNSA afere a eficácia das decisões quanto a escolha da rede menos arriscada com
base no nı́vel de confidencialidade de cada uma. Esta métrica representa a precisão do
SDHet ao escolher a rede de acesso com maior confidencialidade. Ela foi aferida para
o SDHet em comparação com o MLC nos dois cenários definidos.A Figura 3 mostra a
acurácia alcançada pelo SDHet e o MLC nos cenários propostos. O SDHet obteve 100%
de acurácia ao selecionar as redes de acesso de maior confidencialidade. Isto ocorreu por-
que ele avalia as propriedades de confidencialidade de cada ponto de acesso, permitindo
a inferência com precisão do valor do risco à confidencialidade de cada ponto. Logo, a
quantidade de redes em cada decisão não tem impacto sobre a acurácia das escolhas. Já
o MLC obteve taxas de acerto menores, pois ele não separa as diferentes propriedades
da segurança no processo de escolha, prejudicando a acurácia. Assim, quanto maior o
numero de redes menor a acurácia do MLC.

O impacto do SDHet na confidencialidade das transmissões pode ser verificado na
Figura 4, que mostra o tempo de transmissão ocorrido através de redes com menor risco
à confidencialidade. Esta figura refere-se a uma amostra de tempo em cada cenário. Em
comparação ao MLC, as escolhas do SDHet proporcionam um menor risco à confidencia-
lidade nas transmissões do dispositivo. Este comportamento porque o SDHet seleciona as
redes que possuem uma maior quantidade de técnicas de confidencialidade, diferenciando
com maior precisão as redes que podem expor as transmissões do dispositivo móvel. Por
outro lado, o efeito ping-pong, caracterizado por sucessivas transições com poucos se-
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gundos de intervalo, pôde ser observado no cenário urbano atráves do número de trocas
entre os pontos de acesso com poucos segundos de intervalo. Isto ocorre devido ao maior
número de pontos de acesso ao alcance do dispositivo móvel e da falta de um mecanismo
que determine a necessidade de transição.
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Figura 3. Comparação da Acurácia das Decisões dos Métodos

A avaliação da acurácia do SDHet quanto a falta de informações dos critérios
de decisão foi realizada pela métrica CNSA variando a quantidade de critérios sem
informações (NUC). O número de vezes em que o método escolhe a rede com menor
risco, levando em consideração a falta de informações a respeito de algum critério, re-
presenta a acurácia do método em situações adversas nas quais existem incertezas nas
medições. A Figura 5(a) mostra as taxas de acerto do método quanto a variação do NUC.
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Figura 4. Impacto das Decisões na Confidencialidade das Transmissões

O SDHet apresenta uma variação na taxa de acerto conforme o NUC aumenta.
Quanto maior o NUC, maior o erro na inferência do nı́vel de confidencialidade das redes.
Como as decisões tem como base as informações coletadas sobre o número de mecanis-
mos de confidencialidade em cada rede, a falta dessas informações prejudica a acurácia
do SDHet. Apesar de a precisão ser afetada, o que era esperado, o método mantém suas
operações mesmo quando ocorre a falta de todas as informações necessárias para o seu
funcionamento. O resultado são escolhas que consideram a rede menos arriscada e com
o maior número critérios conhecidos. Além do número de NUCs, a quantidade de re-
des disponı́veis para analise também influencia a acurácia do SDHet. Quanto mais redes,
maior probabilidade de erro na seleção. Isto ocorre devido a falta de informações que
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causa a imprecisão das inferências do SDHet. Com o maior número de redes com valo-
res imprecisos, maior a probabilidade de selecionar as redes que não sejam as de maior
confidencialidade que estejam ao alcance.
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Figura 5. Acurácia e Exatidão das Decisões com Ausência de Informações

A Figura 5(b) mostra a diferença entre os valores do nı́vel de confidencialidade
calculados pelo SDHet com a variação dos NUCs em comparação com os valores real-
mente existentes nas redes, variando o número de critérios sem informações. Conforme
o NUC cresce a diferença entre os valores também cresce, resultando em escolhas im-
precisas. Apesar das escolhas não serem ótimas (a rede real de maior confidencialidade),
o SDHet seleciona a rede com maior confiabilidade no valor calculado. Os resultados
mostram escolhas por redes com o nı́vel de confidencialidade próximo ao nı́vel das rede
com maior confidencialidade. Este comportamento se deve a escolha realizada com base
na probabilidade de ocorrer a exposição das comunicações e da confiança no valor cal-
culado. A quantidade de critérios sem informação gera um impacto negativo na exatidão
das inferências do SDHet.
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Figura 6. Comparação das Velocidades das Decisões

A avaliação do tempo de decisão verifica a eficiência do método em classificar os
pontos de acesso pelo nı́vel de confidencialidade e determinar aquele que oferece o menor
risco de exposição das transmissões. Esta métrica determina se as decisões ocorrem em
tempo hábil para a transição do nó móvel. Se o grau de mobilidade do dispositivo for alto
e o processo de decisão levar muito tempo para avaliar os pontos de acesso, o disposi-
tivo corre o risco de transitar para uma rede que está fora de alcance quando o processo
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termina. Por este motivo, o tempo de decisão deve ser adequado ao handoff para evitar
escolhas inapropriadas ou falhas na transição.

O tempo de decisão foi aferido em dois casos distintos: variando o número de
critérios de decisão avaliados simultaneamente e variando o número de redes avaliadas
simultaneamente. Os resultados no gráfico da Figura 6 indicam uma pequena variação
nos tempos das decisões quando a quantidade de critérios varia. Isto significa que o
número de critérios de decisão interfere de maneira pouco significativa no tempo de de-
cisão. Em comparação com a variação do número de redes, os resultados mostram uma
variação maior nos tempos de decisões entre as sobreposições de baixa, média e alta
proporção. Isto significa que o número de redes para comparação influencia o tempo de
decisão significativamente, onde, quanto maior o número de redes para coletar e analisar
as informações maior o tempo gasto. Estes resultados comprovam a eficiência do método
e seu impacto insignificante para o tempo de transição total do handoff, considerando a
variação de mobilidade e de sobreposição de redes definidas nos cenários.
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Figura 7. Variação das Velocidades das Decisões (Alta Sobreposição)

A Figura 7 mostra uma comparação da variação dos tempos de decisão para o
cenário com alta sobreposição de redes. Ambos os métodos obtiveram um comportamento
variável na escala de microssegundos para o tempo médio gasto por decisões. Isto ocorre
porque se mede o tempo em função da avaliação dos critérios e da inferência dos valores
classificatórios. Apesar dos valores variarem de simulação para simulação, o impacto
desta variação é insignificante no tempo total do handoff.

5. Conclusão
O processo de decisão na transição entre HetNets demanda por segurança para evitar
a perda de conectividade, bem como a exposição das transmissões dos dispositivos. O
método SDHet colabora nas decisões de transições baseado em propriedades de confiden-
cialidade e tempo hábil de escolha de rede. Os resultados obtidos sob diferentes cenários
de HetNets mostram os ganhos de conectividade e segurança obtidos pelos dispositivos
móveis ao considerar os aspectos de segurança de forma separada na transição entre redes.
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Resumo. A aplicação de novas polı́ticas de segurança e a atualização de
polı́ticas já existentes em uma rede são causas comuns de instabilidade no fun-
cionamento da rede, levando à interrupção de serviços e, até mesmo, a esta-
dos transitórios vulneráveis da configuração da rede. Durante o processo de
instalação de polı́ticas de segurança, a rede pode passar por estados inconsis-
tentes que podem levá-la a comportamentos inesperados. Este artigo propõe
um esquema consistente para o processo de atualização de polı́ticas em Redes
Definidas por Software, chamado de Atualização Reversa. O artigo prova a
consistência da proposta através de um modelo formal. Assim, as principais
contribuições deste artigo são: (i) a generalização do conceito de consistência
por pacote no plano de dados de uma Rede Definida por Software e (ii) o es-
quema consistente proposto de atualização de polı́ticas. Um simulador de Redes
Definidas por Software foi desenvolvido e validado. A simulação de um cenário
de uma aplicação de polı́tica de segurança, em uma topologia real de rede, mos-
tra que a sobrecarga gerada pelo esquema proposto é muito baixa. Além disso,
os resultados comprovam que o processo de Atualização Reversa proposto é
bem mais rápido que a Atualização de Duas Fases proposta na literatura.

Abstract. Applying new security policies and updating existing policies on a
network are common causes of instability in the operation of the network, lea-
ding to service disruptions and even vulnerable transitory states of the network
configuration. During the process of security policy installation, the network
may experience inconsistent state that can lead it to unexpected behaviors. In
this paper, we propose a consistence scheme for policy updating on Software
Defined Networking, the Reverse Update. We prove through a formal model that
the proposal achieves consistent updates. Thus, the main contributions of the
paper are: (i) the generalization of the concept of per-packet-consistency in the
data plane of a Software Defined Network; and (ii) the policy update scheme,
proved to be consistent. A Software Defined Network simulator was developed
and validated. The simulation of an application scenario of security policy up-
dates, in a real network topology, shows that the overhead generated by the
proposed scheme is low. In addition, the results show that the proposed Reverse
Update scheme is faster than the Two Phase Update proposed in the literature.

1. Introdução
O gerenciamento e os esquemas de segurança em redes de comunicação requerem

frequentes ações como, por exemplo, a atualização de rotas de tráfegos, a implantação
∗Este trabalho foi realizado com recursos da CNPq, CAPES e FAPERJ.
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de novas polı́ticas de segurança1, entre outras [Monsanto et al. 2013, Kreutz et al. 2013].
As Redes Definidas por Software (Software Defined Networking – SDN) permitem que
aplicações realizem essas operações de controle da rede através da instalação de regras de
processamento de pacotes diretamente nos comutadores. Para tanto, o paradigma de SDN
define a separação entre as operações de controle, logicamente centralizadas no contro-
lador, e as operações de processamento e encaminhamento de pacotes, realizadas pelos
comutadores [Mattos et al. 2015, Levin et al. 2012]. Assim, a operação mais fundamen-
tal do controlador de uma SDN é a implantação correta e consistente das polı́ticas de
processamento e encaminhamento de pacotes nos comutadores [Canini et al. 2015].

A mudança da configuração de uma Rede Definida por Software pode levar a ins-
tabilidades da rede, como a interrupção do funcionamento, a degradação do desempenho
e, até mesmo, a estados vulneráveis de segurança [Reitblatt et al. 2012]. O desafio de
manter a consistência das polı́ticas durante as atualizações é presente mesmo quando os
estados iniciais e finais da configuração da rede são consistentes e corretos, pois não há
garantias que os estados intermediários, que ocorrem durante o processo de atualização,
sejam consistentes. No cenário de SDN, a transição entre configurações da rede deve ocor-
rer em uma sequência de instalações e desinstalações de regras, comutador a comutador,
que garanta que a rede apresente o comportamento esperado, mesmo durante o transi-
ente de ocorrência da atualização. A hipótese de que cada aplicação em uma SDN deva
ser responsável pelo seu próprio processo de atualização de polı́ticas não é suficiente,
pois as aplicações de controle da rede estão comumente sujeitas a erros quando tratam
das atualizações de polı́ticas [Canini et al. 2012]. Assim, o conceito de consistência por
pacote define que um pacote atravessando a rede é processado somente por uma única
configuração global consistente da rede e, portanto, nunca é processado por uma mistura
de configurações [Reitblatt et al. 2012]. Logo, ao ocorrer uma atualização, cada pacote é
tratado pela configuração anterior à atualização ou pela configuração posterior.

As principais propostas para a atualização de polı́ticas em SDN baseiam-se
nas ideias de atualização atômica [Perešı́ni et al. 2013] ou atualização em duas fa-
ses [Reitblatt et al. 2012, Canini et al. 2015]. A atualização atômica considera que todos
os nós da rede são atualizados simultaneamente em uma operação atômica. No entanto,
a operação de atualização dos comutadores em uma rede SDN não pode ser realizada
de forma atômica e, consequentemente, os pacotes em trânsito, que estão atravessando a
rede no momento da implantação atualização, podem ser processados por configurações
da rede anteriores ou posteriores à atualização, sem garantias de consistência para estes
pacotes em trânsito. Para assegurar a consistência foi proposta a Atualização de Duas
Fases, que se baseia na marcação de uma etiqueta de versão da configuração nos paco-
tes e, consequentemente, no processamento dos pacotes segundo a versão que carregam.
Assim, esse esquema de atualização consistente depende de um sistema de identificação
de configurações no qual as regras da nova configuração sejam designadas com número
de versão diferente das anteriores e, portanto, dependem da instalação das novas regras
nos comutadores. Além disso, os comutadores passam a ter diferentes regras nas tabelas
para o mesmo fluxo, que diferem pela versão, o que pode gerar uma grande sobrecarga
nas tabelas de fluxos em função da implantação de regras mais elaboradas com campos

1Neste artigo, polı́ticas de segurança referem-se às diretrizes de utilização e funcionamento da rede
implementadas através de regras de processamento e encaminhamento de pacotes em uma Rede Definida
por Software.
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coringas [Luo et al. 2015, Fogel et al. 2015]. Já a proposta deste artigo reduz a sobre-
carga, quando comparada à Atualização de Duas Fases, e provê garantias de consistência,
quando comparara à atualização atômica.

Este artigo propõe a Atualização Reversa, um esquema de atualização de polı́ticas
de processamento, encaminhamento e segurança em Redes Definidas por Software. A
ideia central do esquema proposto se baseia no relaxamento do conceito de consistência
por pacote para executar a atualização das polı́ticas no caminho inverso do fluxo na rede.
A Atualização Reversa não introduz diferentes versões de regras nos comutadores, apenas
atualiza as regras anteriores. A prova de consistência do processo de Atualização Reversa
é realizada através de um modelo formal de Redes Definidas por Software. O modelo de
SDN utilizado neste artigo serviu também como base para o desenvolvimento de um si-
mulador de SDN. A simulação da implantação da Atualização Reversa em uma topologia
real de rede mostrou que a sobrecarga de configuração imposta pela Atualização Reversa
é próxima à de um esquema de atualização ideal. Quando a Atualização Reversa é com-
parada à Atualização de Duas Fases [Reitblatt et al. 2012], verifica-se que que a proposta
deste artigo apresenta menor sobrecarga de configuração e, ainda, é mais imediata na
implantação da atualização consistente sobre os pacotes em trânsito.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os
trabalhos relacionados. O modelo formal de Redes Definidas por Software é apresentado
na Seção 3. O esquema de Atualização Reversa é proposto e provado na Seção 4. A
Seção 5 discute o simulador desenvolvido e apresenta os resultados da simulação. A
Seção 6 conclui o trabalho.

2. Trabalhos Relacionados

A proposta OF.CPP (Consistent Packet Processing for Open-
Flow) [Perešı́ni et al. 2013] argumenta que o processamento de pacotes em uma
SDN é passı́vel de erros (bugs), pois a tomada de decisão e a implantação de regras
no encaminhamento de pacotes não são atômicas, ou seja, não é uma ação única na
rede e pode ser interrompida e retomada com o controlador tendo uma visão global
diferente da inicial. Assim, Perešı́n et al identificam os erros mais comuns que podem
ocorrer em SDNs: instalação de laços na rede, amplificação de regras e processamento
inconsistente de pacotes. Nesse sentido, os autores defendem a ideia de usar conceitos de
transações, tais como as de banco de dados, para o processamento dos pacotes na rede.
O principal conceito defendido é o de ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e
Durabilidade). A consistência defendida pela proposta foca na resolução de conflitos
entre transações que alteram o estado do controlador. No entanto, a resolução de conflitos
entre transações não garante a consistência no tratamento dos pacotes em trânsito na rede
durante a atualização, como é defendido pelo conceito de consistência por pacote.

Seguindo a linha de garantir a consistência no tratamento dos pacotes em uma
SDN, Reiblatt et al. propõem um modelo abstrato para uma rede OpenFlow no qual é
possı́vel verificar se as propriedade de um fluxo são mantidas através dos procedimentos
de atualização de polı́ticas na rede [Reitblatt et al. 2012]. Os autores ainda implementam
um protótipo do mecanismo de atualização consistente da rede que é capaz de manter as
propriedades de cada fluxo. Por fim, realizam experimentos com o protótipo. A ideia cen-
tral da proposta é que para manter um fluxo consistente na rede, mesmo após atualização
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de polı́ticas, cada visão global da rede deve ser associada a um número de versão. Dessa
forma, ao realizar uma atualização das polı́ticas da rede, uma nova versão do plano de
controle é colocada em funcionamento e, para tanto, os pacotes devem ser marcados para
diferenciar os pacotes da nova versão em relação aos pacotes da versão anterior que ainda
estão em trânsito na rede. Assim, o mecanismo proposto para realizar a atualização con-
sistente da rede é baseado em uma atualização em duas fases. A primeira fase consiste em
atualizar todos os comutadores da rede, com exceção dos comutadores de ingresso do pa-
cote na rede. Na segunda fase, são atualizados os fluxos nos comutadores de ingresso do
pacote na rede. Nos comutadores de ingresso, os fluxos antigos são modificados apenas
para marcarem os pacotes entrantes com o marcador da nova versão da configuração.Tal
esquema de atualização consistente é proposto também para funcionar diretamente no
hardware do comutador [Han et al. 2015]. Por outro lado, Luo et al. argumentam que a
Atualização de Duas Fases pode gerar um crescimento exponencial no número de regras
nos comutadores devido ao uso de regras coringas [Luo et al. 2015].

A proposta NICE (No bugs In Controller Execution [Canini et al. 2012]) define
uma ferramenta para a busca de erros em aplicações OpenFlow. Diferentemente das
outras propostas citadas, a proposta NICE visa verificar se há estados não alcançáveis
em um programa OpenFlow ou se há violações de propriedades desejáveis. Para tanto,
NICE é definido como um verificador de modelos que pode ser usado diretamente sobre
a aplicação OpenFlow, já que o NICE é um conjunto de códigos em Python para verificar
a assertiva do código da aplicação.

Canini et al. [Canini et al. 2013] argumentam que a atualização de polı́ticas con-
comitantes pode levar a rede a estados inconsistentes, mesmo que seja somente durante
o transiente entre a aplicação e a efetivação da polı́tica na rede. Assim, Canini et al.
propõem uma interface transacional de atualização de polı́ticas com semântica de “tudo
ou nada”. A interface proposta aplica a atualização na rede caso não haja conflitos com
outras polı́ticas. Caso contrário, a atualização é revertida e não modifica o estado da rede.
A principal diferença entre a proposta e outras que tratam da consistência de polı́ticas
em SDN é que a transação de atualização da rede permite a identificação distribuı́da de
conflitos na rede, em contraste à detecção de conflitos em um nó centralizado. A proposta
aborda a composição de polı́ticas de uma forma simples, se a polı́tica não pode ser trivial-
mente aceita em um comutador da rede, a instalação dessa polı́tica é totalmente rejeitada,
o que mantém a consistência global do estado da rede.

Este artigo propõe o esquema de Atualização Reversa que garante a consistência
da atualização de polı́ticas ao efetivar as regras nos comutadores de uma SDN no sentido
do destino para a origem dos fluxos. Esta proposta é simples e eficiente, pois evita a
enorme sobrecarga de marcações de todos os pacotes com as versões das atualizações,
como acontece no esquema de Atualização de Duas Fases. As seções que seguem
mostram o modelo formal de Redes Definidas por Software, baseados nos trabalhos de
[Reitblatt et al. 2012] e [Canini et al. 2015], e a prova da consistência da proposta.

3. O Modelo de Redes Definidas por Software

A ideia do modelo é descrever de forma detalhada a execução da rede. Assim,
considera-se uma sequência de eventos observáveis us, que modificam o estado da rede
N , inicial, para o estado N ′ após uma execução. Os eventos observáveis que compõem
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us são mensagens entre controlador e comutadores que alterem o estado da rede. Como
estado da rede entende-se qualquer alteração da visão global da rede ou alterações nas
regras de encaminhamento de fluxos nos comutadores. Assim, a execução da rede é
representada pela relação N us→ ?N ′.

A notação usada se baseia na aplicada por Reitblatt et al. [Reitblatt et al. 2012],
onde T1→T2 denota uma função total que recebe argumentos do tipo T1 e gera resultados
do tipo T2 e T1×T2 denota o conjunto de pares de elementos dos tipos T1 e T2. As notações
simples de tuplas, por exemplo (x1, x2), são usadas para mostrar pares de elementos. A
notação de listas com n elementos de x1 a xn é representada por [x1, . . . , xn]. A notação
[ ] representa uma lista vazia e xs1 + +xs2 designa a concatenação das listas xs1 e xs2.

As estruturas básicas do modelo são: o pacote e a porta. O pacote, representado
por pk, que é a unidade de transmissão de dados na rede, formado por uma sequência de
bits. A porta, p, representa o lugar da rede onde um pacote pode estar esperando para
ser processado. O modelo considera dois tipos distintos de portas. O primeiro tipo é o
de portas ordinárias, que correspondem a portas dos comutadores da rede, numeradas de
1 a k. O segundo tipo de portas são as portas especiais, Drop e World. A porta Drop
designa a ação de descarte de um pacote que é encaminhado para ela, enquanto a porta
World encaminha, ou recebe, o pacote para fora do domı́nio da rede considerada. Vale
ressaltar que as portas especiais permitem a entrada e a saı́da de pacotes da rede, enquanto
as portas ordinárias não criam nem destroem pacotes encaminhados.

O plano de dados considerado nesse artigo é um conjunto P de portas p da rede,
assim como os enlaces são um conjunto L ⊆ P × P de enlaces direcionados. A porta de
ingresso de um pacote na rede é aquela que não possui enlaces de entrada, então 6 ∃j ∈ P :
(j, i) ∈ L. As demais portas são chamadas de portas internas. Todas as portas internas
são conectas à porta Drop e, portanto, podem descartar pacotes. Um subconjunto das
portas internas é conectado à porta World e, então, podem encaminhar pacotes para fora
dos domı́nios da rede. As portas World e Drop não possuem enlaces de saı́da, então
∀i ∈ {World,Drop}, 6 ∃j ∈ P : (i, j) ∈ L. A carga de trabalho do plano de dados é
representada por um conjunto Π de pacotes2 [Canini et al. 2015].

Reitblatt et al. modelam a rede como um processador de pacotes capaz de en-
caminhar pacotes e, em alguns casos, capaz de modificar o conteúdo dos pacotes a cada
salto [Reitblatt et al. 2012]. Portanto, o processamento dos pacotes é modelado como a
Composição de duas funções mais simples, encaminhar um pacote no comutador e mover
um pacote de ponto-a-ponto em um enlace. A execução da rede é representada por uma
função do comutador S que recebe como entrada lp que representa um pacote localizado,
ou seja, a tupla do pacote e a porta do comutador em que o pacote está, e retorna uma
lista de pacotes localizados. O retorno indica a localização futura do pacote na rede. Para
realizar a ação de descarte de pacote, a função do comutador encaminha o pacote para a
porta Drop. A função de Topologia, denotada por T , mapeia a porta de um comutador
em uma porta de outro comutador, caso ambas sejam ligadas por um enlace.

Outras definições importantes são a de traço, denotado por t, e a de fila de portas,
denotada por Q. Um traço é uma lista de pacotes localizados que mantém o registro da

2A nomenclatura de pacotes é usada para a comunicação no plano de dados, enquanto o termo mensa-
gens refere-se à comunicação do plano de controle.
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sequência dos saltos de comutadores que o pacote atravessa na rede. Uma fila de porta
mapeia portas em listas de pares de pacotes e traço. A fila de porta armazena os pacotes
esperando para serem processados em cada porta na rede com o histórico de cada pacote.
Assim, há outra função que reescreve a fila de portas, a função override(Q, p→l) que
produz uma nova fila de porta Q′ que mapeia p em l e para as demais portas mantém o
mesmo mapeamento de Q.

A configuração da rede é representada por C que é composta por uma função de
comutador S e uma função de topologia T . O estado da rede é representado por N que é
um par (Q,C), contendo a fila de porta Q e a configuração C.

Reitblatt et al. também definem dois tipos de transições para a rede: transição
por processamento de pacote e transição por atualização de polı́tica. Na transição por
processamento de pacote, um pacote é retirado da fila de uma porta, processado usando
uma função de comutador S sobre uma função de topologia T e os novos pacotes ge-
rados, já que ao processar um pacote pode-se gerar mais de um pacote na saı́da, são
inseridos nas filas das portas dos comutadores correspondentes a saı́da da função de topo-
logia [Reitblatt et al. 2012]. O estado da rede é caracterizado por uma fila de porta Qi e
uma função de comutador Si associados a cada porta i. A fila de portaQi é uma sequência
de pacotes que estão esperando para serem processados pela porta i. A função de comu-
tador é um mapeamento Si : Π → Π × P , uma função de pacotes em tuplas de pacote e
porta, que define a maneira como os pacotes na fila de porta Qi são processados. Quando
um pacote pk é retirado da fila Qi, um pacote localizado, a tupla (pk′, j), é computado e
o pacote pk′ é colocado na fila Qj .

Representa-se a função de comutador na porta i, Si, como uma coleção de regras.
Uma regra, r, é um mapeamento parcial r : Π → Π × P que para cada pacote pk no
domı́nio dom(r) gera um novo pacote localizado r(pk) = (pk′, j), que coloca pk′ na fila
Qj , desde que (i, j) ∈ L. Assume-se que só parte do pacote pk pode ser modificada
por uma regra, em especial o campo do cabeçalho que identifica a qual regra o pacote
pertence, referenciado como tag.

Por sua vez, a transição de atualização da rede corresponde à mudança da função
de um comutador. Enquanto a função S define o funcionamento de todos os comutadores
distribuı́dos em rede, uma atualização u age somente em uma parte dos comutadores da
rede. Assim, a função override(S, u) gera uma nova função S ′ que modifica somente
como u age sobre os pacotes localizados que estejam no domı́nio da atualização u. Nos
demais pacotes, S ′ atua como S. Após a atualização u, há a mudança do estado da rede
de (Q, (S, T )) para (Q, (S ′, T )). Assim, tem-se que a nova função de comutador é dada
por:

override(S, u) = S ′sendo S ′(p, pk) =

{
u(p, pk) se (p, pk) ∈ dom(u)
S(p, pk), caso contrário. (1)

Vale lembrar que o modelo considera que um número arbitrário de passos pode
ser executado sobre a rede, partindo de um estado inicial, em que todas as filas das por-
tas estão vazias. A execução da rede representada por N us→ ?N ′ considera que todas as
atualizações contidas em us são aplicadas na rede através da concatenação das transições
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de atualização, em ordem. A execução considera ainda um observador onisciente. Du-
rante a execução da rede, um traço t é válido se e somente se existe um estado inicial Q,
tal que (Q,C)→ ?(Q′, C) e t aparece em Q′, ou seja, há uma mudança nas filas da rede,
mantendo a mesma configuração da rede, e o traço t é um encaminhamento possı́vel e,
portanto, está na história do novo estado das filas de porta Q′. Com base neste modelo
de SDN proposto por Reitblatt et al., é possı́vel descrever propriedades da rede, como
encaminhamento sem laços e a marcação correta de VLANs, em relação ao traço t de um
pacote. Contudo, propriedades relativas ao tempo de processamento dos pacotes, como
a garantia de qualidade de serviço ou o controle de congestionamento da rede, não são
possı́veis de se descrever com esse modelo. Sendo assim, o modelo é adequado para a
formalização e verificação da propriedade de consistência no controle e atualização de
polı́ticas em uma Rede Definida por Software. Para tanto, considera-se que Q satisfaz
uma propriedade P da rede se todos os traços t em Q aparecem no conjunto P :

∀t ∈ Q→ t ∈ P, (2)

onde P é uma propriedade da rede. Dessa forma, para verificar a consistência do controle
em uma Rede Definida por Software, verificam-se duas propriedades da rede. A primeira
propriedade é a consistência no tratamento de um fluxo enquanto o fluxo é ativo na rede.
A segunda é a consistência da atualização entre controladores.

A consistência na atualização é uma propriedade que deve ser garantida em todos
os cenários. A dificuldade em manter a consistência nas atualizações está no fato de que
o controle de uma rede é um exemplo de programação concorrente e, portanto, torna-se
mais difı́cil, pois se deve considerar a interação entre todos os eventos que acontecem na
rede e as combinações de eventos. Assim, uma das formas de se pensar a atualização
da rede é a atualização atômica, ou seja, a atualização das regras de encaminhamento de
pacotes deve ocorrer sem que haja sua interrupção ou sem que ocorra a execução de ou-
tras atualizações concorrentes [Perešı́ni et al. 2013]. Contudo, a atualização atômica não
é possı́vel, pois durante o processo de atualização a rede pode passar por estados incon-
sistentes e os pacotes em trânsito podem ser processados em uma parte inicial do caminho
na rede pela configuração antiga e, em outra parte, pela nova configuração já atualizada e
voltar a ser processado pela configuração antiga no final do caminho do pacote na rede.

Na definição de consistência por pacote apresentada por Reitblatt et al., introduz-
se a relação de equivalência, denotado por ∼, nos traços. Define-se dois traços equiva-
lentes como aqueles traços em que todos os pacotes, em ambos os traços, apresentam as
mesmas caracterı́sticas. A ideia de atualização consistente, portanto, prevê que os traços
gerados pela rede no momento de uma atualização sejam equivalentes a traços gerados
pela configuração inicial antes da atualização ou a traços gerado pela configuração final
depois da atualização.

Definição: Atualização ∼-consistente por pacote. ∼ é a relação de equivalência de
traços. Uma sequência de atualização é consistente se e somente se para todos:

• estado inicial Q,
• execuções (Q,C1)

us→ ?(Q′, C2) ,
• e traços t ∈ Q′,
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existe

• um estado inicial Qi,
• e uma execução (Qi, C1)→ ?(Q′′, C1) ou uma execução (Qi, C2)→ ?(Q′′, C2),

em que Q′′ contém t′, em que t′ ∼ t. Um aspecto importante dessa definição é que uma
atualização consistente por pacotes preserva as propriedades do traço. Isso ocorre, pois
como o traço t apresenta a propriedade P e é equivalente ao traço t′ que pertence a Q′′,
seja em C1 seja em C2, as propriedade de t também estão presentes em t′. Assim, para
todas as relações de equivalências de traço, denotadas por ∼, se us é uma sequência de
atualização ∼-consistente de C1 para C2, us também preserva as propriedades de C1 para
C2 e, portanto, é uma atualização consistente de C1 para C2 [Reitblatt et al. 2012].

Reitblatt et al. consideram ainda duas outras definições importantes: atualização
única e atualização não observável.

Definição: Atualização Única. Seja C1 = (S, T ) a configuração inicial da rede, seja
C2 = (S[u1, . . . , uk], T ) a nova configuração da rede e seja us = [u1, . . . , uk] uma
sequência de atualizações, em que os domı́nios das funções de atualização u1 a uk se-
jam mutuamente excludentes. Se para todos:

• estados iniciais Q;
• execuções (Q,C1)

us→ ?(Q′, C2)

e não existe um traço t em Q′ tal que

• t contenha elementos de traço distintos (p1, pk1) e (p2, pk2);
• e ambos, (p1, pk1) e (p2, pk2), Pertençam ao domı́nio de uma das funções de

atualização [u1, . . . , uk],

então us é uma atualização única deC1 paraC2. Nesse caso, a atualização é∼-consistente
por pacote [Reitblatt et al. 2012].

Vale ressaltar que uma atualização única pode ser entendida como uma atualização
que não gera traços com estados intermediários na rede, isto é, os pacotes só são tratados
ou pelo estado inicial de configuração (C1) ou pelo estado final (C2).

Definição: Atualização Não-Observável é uma atualização que não altera o conjunto
de traços gerados pela rede. Assim, seja C1 = (S, T ) a configuração inicial da rede,
us = [u1, .., uk] uma sequência de atualizações e C2 = (S[u1, . . . , uk], T ) a configuração
final da rede. Se, para todos

• estados iniciais Q;
• execuções (Q,C1)

us→ ?(Q′, C2);
• traços t ∈ Q′,

existe

• um estado inicial Qi;
• e uma execução (Qi, C1)→ ?(Q′′, C1);

tal que o traço t pertence aQ′′, então us é uma sequência de atualização não-observável de
C1 para C2. Vale ressaltar que uma sequência de atualização us é consistente por pacotes
se for uma atualização não observável [Reitblatt et al. 2012].
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Dado que uma sequência de atualização pode ser um exemplo de uma atualização
única ou de uma atualização não-observável, Reitblatt et al. provam ainda que se us1 é
uma atualização não-observável de C1 para C2 e us2 é uma atualização única de C2 para
C3, então a concateção us1 + +us2 é uma atualização consistente por pacote de C1 para
C3.

Baseado na ideia de que uma sequência de atualização pode ser considerada como
a concatenação de duas atualizações, que por si só são consistentes, Reitblatt et al. de-
finem o conceito de Atualização de Duas Fases. A Atualização de Duas Fases cria o
conceito de versão da configuração da rede. Assim, a versão passa a ser uma proprie-
dade do traço da rede. A diferenciação de um traço de uma versão para o traço de outra
versão é através de uma marca de versão (version tag). Assim, a configuração C é uma
versão-n da configuração da rede se C = (S, T ) e S modifica os pacotes processados em
qualquer porta de ingresso de pacotes na rede, pin, alterando os pacotes que passam por
pin para terem o campo de versão alterado para n. O marcador de versão não é alterado
em nenhum outro ponto da rede, senão a porta de ingresso. Duas configurações C e C ′

coincidem internamente na versão n sempre que C = (S, T ) e C ′ = (S ′, T ), para todas
as portas internas p e todos os pacotes pk com versão configurada para n, tem-se que
S(p, pk) = S ′(p, pk). Uma atualização u é dita um refinamento de S, se para todos os
pacotes localizados lp, tem-se que u(lp) = S(lp).

Definição: Atualização de Duas Fases. Seja C1 = (S, T ) a configuração da versão
1 e C2 = (S ′, T ) a configuração da versão 2. Assume-se que C1 e C2 são coincidentes
internamente para pacotes da versão 1. Seja us = [ui1, . . . , u

i
m, u

e
1, . . . , u

e
m] uma sequência

de atualização que:

• S ′ = override(S, us),
• cada uij e uek é um refinamento de S ′,
• p é uma porta interna, para cada (p, pk) no domı́nio de uij ,
• e p é uma porta de ingresso, para cada (p, pk) no domı́nio de uek,

então, us é uma Atualização de Duas Fases de C1 para C2. Pela composição das duas
atualizações, uma única e a outra não observável, percebe-se também que us é também
uma atualização consistente por pacote. A prova completa é mostrada por Reitblatt et
al. [Reitblatt et al. 2012, Canini et al. 2015].

Contudo, a implementação na prática da Atualização de Duas Fases exige a
marcação dos pacotes com a versão da configuração. Reitblatt et al., Canini et
al. e Pereŝı́ni et al. argumentam que uma implementação válida para a marcação
de versão é o uso de marcadores de VLAN [Reitblatt et al. 2012, Canini et al. 2015,
Mattos et al. 2013]. A marcação dos pacotes, no entanto, introduz um atraso, gera uma
sobrecarga de controle para a verificação dos marcadores válidos e exige a marcação dos
pacotes. Assim, um pacote com um dado marcador de VLAN não pode ser encaminhado
na rede, caso o mecanismo de consistência de Atualização de Duas Fases seja implantado,
já que a semântica de VLAN é sobrecarregada para indicar a versão da configuração.

4. O Esquema Proposto de Atualização Reversa
A proposta deste artigo, a Atualização Reversa, é um esquema de atualização de

polı́ticas em Redes Definidas por Software que garante a consistência da aplicação das
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polı́ticas. Sua vantagem em relação ao mecanismo de Atualização de Duas Fases é a
baixa sobrecarga requerida, pois não depende da marcação de pacotes.

Pisa et al. propõem um algoritmo para migração de fluxos em uma rede Open-
Flow [Pisa et al. 2010]. O algoritmo proposto baseia-se em atualizar o caminho de um
fluxo na rede, refazendo a configuração do fluxo no sentido contrário do fluxo. Este
mesmo mecanismo pode ser usado para a atualização da configuração da rede, ga-
rantindo a consistência da configuração. Logo, este trabalho propõe uma nova forma
de atualização: a Atualização Reversa. Seguem a definição formal da nova forma de
Atualização Reversa proposta e a prova de que ela é consistente por pacotes.

Definição: Atualização Reversa. Sejam dom(ui) o domı́nio da atualização ui e us =
[u1, . . . , uk] uma sequência de atualizações de comutadores, ordenada para ser efetuada
no sentido inverso do caminho do pacote na rede. Assim, define-se que a ordem das
atualizações é dada por:

∀(p, pk) ∈ dom(ui), 6 ∃(p, pk) ∈ dom(uj), para i < j ≤ k,

de forma que um pacote que segue no sentido da origem para o destino nunca possa
passar por um comutador que ainda esteja em um estado de configuração anterior, pois as
atualizações estão sendo efetuadas no sentido invertido do destino para a origem. Assim,
para todo:

• estados iniciais Q;
• execuções (Q,C1)

us→ ?(Q′, C2);
os pacotes que são processados por Ci, não são mais processados por Cj , se j < i.

Tendo em vista que o mecanismo proposto de atualização reversa gera uma
atualização consistente por pacote, tem-se o seguinte teorema.

Teorema: Se uma sequência de atualização us é uma Atualização Reversa, então us é
consistente por pacote.

Prova: A prova desse teorema segue o mecanismo de indução em us. A princı́pio,
considera-se a sequência de atualização us = [u1, . . . , ui, . . . , uk]. A indução é feita
sobre k.
Caso Base para k = 1: No caso base, us = u1, pois só há uma atualização a ser rea-
lizada. Considerando que essa atualização, por si só, é uma atualização consistente por
pacote, tem-se que para toda execução (Q,C1) → ?(Q′, C2), que gera o traço t, ocorre
(Q,C1) → ?(Q′′, C1) ou (Q,C2) → ?(Q′′, C2), em que Q′′ contém o traço t′ que é ∼-
consistente com o traço t. Portanto, de acordo com a definição de atualização consistente
por pacote, o caso base é consistente por pacote.

Hipótese Indutiva para k = i: Assume-se que a sequência de atualização us =
[u1, . . . , ui] é uma Atualização Reversa e que é consistente por pacote.
Passo Indutivo para k = i + 1: Para k = i + 1, assume-se que us = [u1, . . . , ui, ui+1].
Assim, pode-se definir que usi = [u1, . . . , ui]. Considera-se também que:

Dom(usi) =
⋃

j≤i dom(uj) e us = usi + +ui+1.
Por hipótese, usi é uma Atualização Reversa consistente por pacote. Então, basta provar
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que a concatenação com ui+1 é também uma Atualização Reversa que mantém a con-
sistência por pacote. Para tanto, verifica-se que:

• Se (p, pk) ∈ Dom(usi), então (p, pk) /∈ dom(ui+1), pela definição de Atualização
Reversa,
• t contém (p1, pk1) e (p2, pk2),
• Não existe (p, pk) ∈ Dom(usi) e, ao mesmo tempo, (p, pk) ∈ dom(ui+1),

então, para todo:

• estado inicial Qi,
• execução (Qi, Ci)

ui+1→ ?(Qi+1, Ci+1)

a execução é uma Atualização Única e, portanto, é consistente por pacote. Pelo teorema da
Concatenção [Reitblatt et al. 2012], como usi é consistente e a atualização ui+1 também é
consistente, a sequência de atualização us é uma atualização consistente por pacote, dado
que é uma Atualização Reversa.

Dessa forma, prova-se que não é necessária a marcação de pacotes para se garantir
a consistência por pacote para atualização de polı́ticas na rede, no caso de se utilizar o
procedimento de Atualização Reversa. Contudo, a atualização de polı́ticas foi verificada
em um cenário em que não há a definição de controle distribuı́do. Assim, na próxima
seção, verifica-se a consistência do plano de controle entre controladores distribuı́dos.

Algoritmo 1: Algoritmo de Atualização Reversa. As tabelas dos comutadores
são atualizadas na sequência inversa do sentido do fluxo de pacotes.

G = Grafo(Topologia da rede)
Fluxo = Conjunto(Fluxos da rede)
Controlador.atualizaPoliticas()
for fluxo ∈ Fluxos do

src = fluxo.origem
dst = fluxo.destino
caminho = calcula caminho(G, src, dst)
caminho.reverso()
for comutador ∈ caminho do

comutador.atualiza regra(fluxo)
end

end

Uma implementação do esquema de Atualização Reversa, proposto e provado ser
consistente, é formalizado no Algoritmo 1. Para cada fluxo na rede, verifica-se o caminho
do fluxo na rede, reverte o caminho e, nessa ordem, aplica-se a atualização da regra em
cada comutador do caminho revertido.

5. Resultados Experimentais
A avaliação do esquema proposto de Atualização Reversa foi realizada através

da simulação de uma Rede Definida por Software. Para tanto, desenvolveu-se um simu-
lador de eventos discretos que considera o modelo de redes apresentado nesse artigo e
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proposto por [Reitblatt et al. 2012]. O simulador foi escrito em linguagem Python e im-
plementa os elementos do modelo de SDN através de classes e seus relacionamentos. A
avaliação do esquema proposto considera a topologia real de rede da RNP, no Brasil, com
31 nós. O grafo da topologia usada foi obtido no The Internet Topology Zoo3. A che-
gada de novos fluxos no simulador segue o modelo de intervalo de chegada entre fluxos
dado por uma distribuição log-normal com média 7 (µ = 7) e desvio padrão igual a 2
(σ = 2) [Ferraz et al. 2014]. A chegada de novos fluxos acontece durante 900 passos de
simulação e a simulação só acaba quando as filas de porta de todos os comutadores já
estão vazias. Cada fluxo é modelo para durar por 50 passos de simulação e os nós de
origens e destino de cada fluxo são aleatórios.

Simulação da Atualização Reversa (Reversa) foi comparada com a Atualização
de Duas Fases [Reitblatt et al. 2012] (2 Fases) e com uma Atualização Ideal (Ideal).
A Atualização Ideal é somente factı́vel através de simulação. A ideia da Atualização Ideal
é que durante a atualização das polı́ticas e regras de encaminhamento, nenhum pacote é
encaminhado na rede e, portanto, não há estados inconsistentes. A Atualização Ideal
é semelhante a uma atualização atômica [Perešı́ni et al. 2013]. Contudo, a atualização
atômica pode incorrer na inconsistência de pacotes que estão atravessando a rede durante a
sua execução. Essa hipótese não ocorre na simulação da Atualização Ideal, pois durante a
execução da atualização, todo o encaminhamento e processamento de pacotes da rede são
suspensos. A Atualização Ideal é usada como base para comparação dos demais esquemas
de atualização de polı́ticas. Vale ressaltar que na simulação de todos os esquemas de
atualização foram realizados eventos de atualização de polı́ticas a cada 300 passos de
simulação e a chegada de novos fluxos foi a mesma para todos os esquemas.
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Figura 1. Efeito das atualizações nos pacotes e fluxos encaminhados na rede. A
Atualização de Duas Fases é a que deixa de atualizar o maior número de fluxos
devido ao atraso para a implantação da segunda fase.

O primeiro experimento avalia o percentual de pacotes que são processados por
duas configurações diferentes da rede durante a sua travessia. O esquema de Atualização
de Duas Fases apresenta alguns pacotes que ainda são processados por duas diferentes
configurações da rede, o que é um comportamento inexperado. Tal comportamento se
explica pelo fato de que, quando um pacote é o primeiro do fluxo, o pacote é encami-
nhado para o controlador a cada comutador em que não há uma entrada na tabela de

3http://www.topology-zoo.org/.
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fluxos correspondente ao novo fluxo. Sendo assim, quando o primeiro pacote de um fluxo
chega ao controlador já atualizado, a nova entrada na tabela de fluxos é calculada ba-
seada na configuração da rede atualizada. Esse comportamento é refletido pelo número
de pacotes tratados por duas configurações de rede, mesmo no caso da Atualização de
Duas Fases [Reitblatt et al. 2012]. Com o relaxamento do conceito proposto nesse ar-
tigo, basta garantir que o pacote, após ser encaminhado por uma configuração mais atual,
não volte a ser encaminhado por uma configuração anterior. Assim, percebe-se que a
Atualização Reversa possui um percentual de pacotes afetados pela atualização muito
próxima da Atualização Ideal, mostrado na Figura 1(a), indicando um menor tempo de
reação à atualização quando comparada com a Atualização de Duas Fases. Avaliou-se,
também, o número de fluxos que são afetados pelas atualizações. Percebe-se que os es-
quemas de Atualização Reversa e Atualização Ideal apresentaram o mesmo número de
fluxos atualizados, Figura 1(b), enquanto, por causa o atraso na atualização introduzido
pela Atualização de Duas Fases, o número de fluxos que são tratados pela configuração
mais atual é menor que dos outros dois esquemas.
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Figura 2. A Atualização Reversa introduz menor sobrecarga de regras gera-
das que a Atualização de Duas Fases. A Atualização Reversa apresenta maior
eficiência que a Atualização de Duas Fases.

Outro ponto importante da avaliação é o número de regras instaladas nos comu-
tadores. A Figura 2(a) compara o número de regras instaladas por cada esquema durante
toda a execução da simulação. É possı́vel perceber que o número de regras instaladas pela
Atualização de Duas Fases é praticamente o dobro dos outros esquemas de atualização.
Isso ocorre devido à adição de novas regras nas portas do núcleo da rede, enquanto a
Atualização Reversa apenas atualiza as regras já existentes, assim como a Atualização
Ideal. Por fim, avaliou-se a eficiência de cada esquema de atualização. A eficiência
é definida neste artigo como o percentual de pacotes encaminhados pelos esquemas de
atualização que estão em correspondência àqueles encaminhados pela Atualização Ideal,
durante a ocorrência de atualizações. Nesse sentido, verifica-se que a Atualização Re-
versa alcança uma eficiência de 94%, enquanto a Atualização de Duas Fases apresenta
eficiência de 24%, mostrado na Figura 2(b).

6. Conclusão
Esse artigo propôs a Atualização Reversa. O esquema proposto efetua a

atualização de polı́ticas dos comutadores de uma Rede Definida por Software no sentido
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inverso do caminho dos pacotes na rede. Prova-se que se a atualização de polı́ticas é con-
sistente por pacote e que as propriedades dos fluxos são mantidas, porque a atualização é
realizada no sentido inverso do caminho em que os pacotes atravessam a rede. Vale ainda
ressaltar que esse esquema é bem simples e possui a vantagem de não exigir a marcação
de pacotes o que reduz enormemente a sobrecarga de processamento e o reduz o número
de regras instaladas na rede. A simulação da aplicação do esquema em uma SDN mostrou
que a sobrecarga de configuração é próxima à ideal e que a Atualização Reversa atua de
maneira mais imediata que a Atualização de Duas Fases, apresentando um eficiência de
94%, quando comparada à Atualização Ideal.
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packet processing for openflow. Em Proceedings of the Second ACM SIGCOMM Workshop on Hot
Topics in Software Defined Networking, HotSDN’13, páginas 97–102, New York, NY, USA. ACM.
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Abstract. Wireless Information Centric Networks (ICN) based on the Data-
Centric Network architecture (NDN) often employ proactive caching. Thus, a
node can store a content even if there is no pending interest for it. The objective
is to take advantage of the broadcast nature of the wireless medium to increase
the content availability. Proactive caching, however, can enhance cache pollu-
tion attacks. This paper therefore evaluates the impact of these attacks on NDN
wireless networks through simulations. We compare the network performance
with and without proactive caching in standard operation and under attack. The
performance metrics are: delivery rate, delay, the content retrieval time, malici-
ous occupation of caches, the cache hit rate, and the number of hops traversed
by contents. The proactive cache enhances the pollution attack, on the other
hand it improved the network efficiency.

Resumo. Nas Redes Orientadas a Conteúdo Sem-fio baseadas na arquitetura
Data-Centric Network (NDN) pode ser empregada uma polı́tica de cache pro-
ativo. Assim, um nó pode armazenar um conteúdo mesmo que não tenha um
interesse pendente para esse conteúdo. O objetivo é aproveitar a natureza de di-
fusão do meio sem-fio para aumentar a disponibilidade dos conteúdos. Um pro-
blema dessa abordagem, entretanto, é que a polı́tica de cache proativo pode po-
tencializar ataques de poluição de cache. Este trabalho, portanto, avalia o im-
pacto desses ataques em redes NDN sem-fio através de simulações. Compara-se
o desempenho da rede considerando o uso da polı́ticas de cache proativo e não
proativo, com e sem mobilidade, em condições normais de operação e sob ata-
que. O desempenho é avaliado em relação à taxa de entrega, atraso, à ocupação
maliciosa do cache dos nós, taxa de hit no cache e número médio de saltos atra-
vessados pelos conteúdos. O cache proativo potencializou o ataque de poluição
dos caches, em contrapartida melhorou a eficiência da rede.

1. Introdução
O uso de dispositivos móveis cresce em todo o mundo e é previsto que até

2015 a quantidade de dispositivos móveis irá superar a quantidade de estações fi-
xas [Venkataramani et al. 2012]. Entretanto, a arquitetura TCP/IP não previu su-
porte nativo à mobilidade. A comunicação é orientada à localização dos nós o que
torna desafiador lidar com mudanças geográficas dos nós e mudanças da topologia
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da rede. Algumas alternativas foram propostas para lidar com a questão da mobili-
dade, como, por exemplo, o IP Móvel. Entretanto, estas funcionam como remendos
e os resultados não são satisfatórios. Há preocupações com segurança e qualidade de
serviço [Wu et al. 2005]. Portanto, neste contexto surge uma oportunidade para projetar
e desenvolver uma nova arquitetura voltada para dispositivos móveis, aplicações móveis,
dentre outros [Venkataramani et al. 2012].

As redes orientadas a conteúdo (ROCs) móveis representam uma proposta in-
teressante, tendo em vista os desafios de mobilidade, pois a comunicação é orientada
a conteúdo. Este novo paradigma de comunicação desagrega a localização do pro-
cesso de obtenção de conteúdo. Quando um nó se move a requisição não é necessari-
amente perdida [Tyson et al. 2012]. Basta que o consumidor reenvie o pedido não aten-
dido, sem perder conexão. Foram realizados experimentos em cenários com alta mo-
bilidade nestas redes e os resultados mostraram que foi possı́vel lidar com até 97% das
requisições [Wang et al. 2010]. As ROCs são redes de caches e qualquer nó pode armaze-
nar conteúdo. Sendo assim, quanto maior a demanda de um conteúdo maior será a dispo-
nibilidade do mesmo na rede, visto que será armazenado pelos caches da rede. Isto evita
que seja necessário ir sempre até a fonte do conteúdo. Este pode ser obtido do cache mais
próximo, o que pode ser vantajoso para a mobilidade. Além disso, é importante observar
que muitas das aplicações atuais da Internet são voltadas para obtenção de conteúdos. Os
usuários têm interesse em obter o conteúdo independentemente de ter conhecimento de
quem o fornece, fazendo uso de redes de sucesso como BitTorrent [Brito et al. 2012].

Existem diversas propostas de arquiteturas de ROCs, este estudo irá se basear na
Named Data Networking (NDN) [Jacobson et al. 2012]. Esta arquitetura foi escolhida
por ser uma abordagem bastante referenciada na literatura. Nesta arquitetura, a obtenção
de conteúdo é realizada por meio do envio de pacotes de interesse na rede que contêm
o nome do conteúdo desejado. Em resposta aos pacotes de interesse são enviados paco-
tes de dados, contendo o conteúdo. Uma polı́tica proativa de armazenamento em cache
foi proposta com objetivo de melhorar o suporte à mobilidade [Rao et al. 2013]. Basica-
mente, esta polı́tica consiste em armazenar em cache todo conteúdo recebido, diferente
do funcionamento padrão da NDN. A polı́tica não proativa apenas armazena conteúdos
cujas requisições foram recebidas. Ou seja, enquanto a polı́tica de cache não proativo
trabalha em função das requisições de conteúdo, a polı́tica de cache proativo trabalha em
função dos pacotes de dado que estão trafegando na rede. Portanto, é independente do
recebimento direto das requisições, apresentando resultados com menor atraso e maior
taxa de entrega.

Contudo, surgem novos desafios para estas redes, como é o caso da
segurança [Brito et al. 2013]. O ataque de poluição de cache se aproveita do fato de
que todos os nós armazenam conteúdo em uma ROC. Este ataque tem como objetivo
inserir conteúdos irrelevantes nos caches, ocupando espaço que deveria estar disponı́vel
para conteúdos legı́timos. Poucos são os trabalhos de poluição de cache em comparação
aos estudos de ataques de negação de serviço. Alguns propõem soluções para mitigar
o ataque, como [Gasti et al. 2012], [Ribeiro et al. 2014], [Park et al. 2012]; e poucos re-
alizaram uma análise experimental [Ghali et al. 2014] e [Conti et al. 2013]. Porém, não
foram encontrados trabalhos que analisem ataques de poluição em redes sem-fio móveis,
como é o caso deste trabalho. Apesar da importância de estudos de segurança em redes
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móveis, tendo em vista que a mobilidade é cada vez mais presente a cada dia. Além
disso, segurança em redes móveis sempre foi um desafio devido à vulnerabilidade da
comunicação em redes sem-fio [Djenouri et al. 2005].

Considerando esse contexto e os desafios mencionados, este trabalho tem como
objetivo analisar o ataque de poluição de cache em conluio na eficiência da rede NDN
sem-fio, em função das polı́ticas de armazenamento em cache. Foram realizados experi-
mentos por meio de simulações no ndnSim [Afanasyev et al. 2012]. Tanto para cenários
com mobilidade quanto para cenários sem mobilidade, com topologia em grade. Os
resultados abrangem os cenários com mobilidade, sem mobilidade, com atacante, sem
atacante, com polı́tica proativa e com polı́tica não proativa. Além disso, mais de uma
variação de atacante foi implementada. A primeira variação consiste em aumentar a
quantidade de atacantes na rede e manter a mesma taxa de requisição para todos. Já
na segunda, a taxa de requisição aumenta enquanto a quantidade de atacantes permanece
a mesma. Verificou-se nos cenários com mobilidade que o uso do cache proativo au-
mentou a taxa de entrega de conteúdos legı́timos, resultou em menor número de saltos
atravessados para obter o conteúdo e menor tempo de recuperação. Mesmo os cenários
com atacantes, estes resultados positivos foram observados. Já com relação à ocupação
maliciosa e ao hit rate, notou-se que o cache proativo favoreceu os atacantes.

O trabalho está organizado como descrito a seguir. Na Seção 2 são descritos alguns
elementos importantes da arquitetura NDN e o modelo do atacante. Na Seção 3 são
abordados alguns trabalhos relacionados. Na Seção 4 será descrita a simulação realizada,
os cenários avaliados e os parâmetros utilizados. A Seção 5 apresenta os resultados,
considerando as seguintes métricas: taxa de entrega, atraso, ocupação maliciosa, hit rate
e número médio de saltos. A Seção 6 conclui o artigo e discute trabalhos futuros.

2. Fundamentos Teóricos
2.1. Visão Geral da NDN

Na NDN existem apenas dois tipos de pacotes, um para a solicitação e outro para
recuperação de conteúdos. São estes: pacotes de interesse (interest packets) e pacotes de
dados (data packets). Um conteúdo é encontrado quando o campo Nome do Conteúdo,
extraı́do do pacote de interesse, é encontrado por uma busca de maior prefixo no cache do
nó que recebeu aquele pacote de interesse. Os nomes dos conteúdos adotam o esquema
de nomeação hierárquica e possuem semântica [Jacobson et al. 2012].

Um nó NDN possui três componentes principais: (i) FIB (Forwarding Informa-
tion Base), (ii) CS (Content Store) e (iii) PIT (Pending Interest Table). Estas estruturas
de dados são responsáveis pelo recebimento e encaminhamento dos pacotes de dados e
interesses.

A FIB é a tabela responsável pelo encaminhamento de pacotes e é semelhante à
tabela de roteamento de um roteador IP para redes cabeadas. Em redes sem-fio a FIB pos-
sui apenas uma entrada, uma vez que os nós comumente possuem apenas uma interface
de rede. Assim, todos os pacotes são recebidos e encaminhados pela mesma interface.
Essa, inclusive, é uma restrição que tem que ser alterada das regras de encaminhamento
da NDN padrão para que essa arquitetura possa ser empregada em redes sem-fio. A PIT
é a tabela de interesses pendentes cuja função é guardar os prefixos dos conteúdos re-
quisitados e ainda não atendidos por um nó. Nas redes cabeadas a PIT é utilizada para
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retornar o conteúdo pelo caminho das requisições, para isto as interfaces pelas quais os
pedidos foram recebidos são registradas nesta tabela. Esta tabela é indexada por nome
dos conteúdos, ou seja, pelos prefixos. O CS é o armazenador de conteúdos. Esta es-
trutura possui uma tabela indexada por nomes de conteúdos que é verificada quando um
pacote de interesse é recebido. Define-se ainda que um consumidor é o nó origem de um
pacote de interesse e o produtor o nó que primeiramente disponibiliza e mantém de forma
persistente um conteúdo em seu cache.

Na Figura 1 pode-se observar como são processados os pacotes de dados e de
interesse em um nó NDN. Quando um pacotes de dados é recebido é verificado se existe
uma entrada na PIT correspondente ao dado recebido. Em caso positivo, o dado é inserido
no cache e é encaminhado. Em caso negativo irá depender da polı́tica de armazenamento.
Caso o nó implemente o cache proativo então os dados serão inseridos no cache, mesmo
não possuindo entrada na PIT e serão encaminhados. Caso contrário, o pacote de dados é
descartado, o que estabelece a polı́tica de cache não proativo.

(a) Recepção de Interesse

(b) Recepção de Dado

Figura 1. Processo de envio e recebimento dos pacotes de Interesse e de Dados
na NDN.

2.2. Modelo do Atacante
Os ataques de poluição de cache têm como objetivo reduzir a taxa de entrega e au-

mentar o atraso de conteúdos legı́timos. Para tanto, nós maliciosos disseminam conteúdos
que são apenas do seu interesse na rede. Assim, é consumido espaço em cache que pode-
ria ser utilizado para armazenar conteúdos de interesse de nós legı́timos.

Assume-se que existe um consumidor malicioso e um produtor malicioso que
agem em conluio para poluir os caches dos nós [Nassarela e Moraes 2015]. Tanto o pro-
dutor malicioso quanto o consumidor malicioso operam como um nó qualquer da rede. Ou
seja, encaminham e recebem pacotes da mesma forma que um nó legı́timo, ver Figura 1.
O conteúdo dos nós maliciosos possui as mesmas propriedades do conteúdo legı́timo, ex-
ceto pelo fato de que o conteúdo malicioso apenas interessa aos atacantes. Este conteúdo
ocupa o mesmo espaço que um conteúdo legı́timo em cache. Os consumidores atacantes
requisitam, no mı́nimo, duas vezes mais interesses por segundo. Os interesses dos atacan-
tes sempre serão satisfeitos porque existe um produtor atacante que produz o conteúdo
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requisitado, sendo portanto, um ataque de poluição em conluio. O conteúdo enviado em
resposta ao consumidor atacante será disseminado na rede de acordo com o funciona-
mento das redes orientadas a conteúdo, disputando cache com os conteúdos legı́timos.

3. Trabalhos Relacionados
O ataque de poluição é uma preocupação na NDN tendo em vista que todos os

nós da rede devem armazenar conteúdos em cache [Ribeiro et al. 2012]. Ao contaminar
os caches a propriedade de disponibilidade de conteúdos é comprometida Na NDN, é
possı́vel poluir o cache de duas formas [Gasti et al. 2012]. Na primeira, um nó malicioso
pode responder um pacote de interesse legı́timo com um conteúdo corrompido, diferente
do conteúdo original disponibilizado pelo produtor. Na segunda, consumidores e produ-
tores podem agir em conluio para fazer com que um conteúdo que não seja de interesse
de nós legı́timos seja armazenado em cache.

Para verificar se uma assinatura é válida é necessário conhecer a chave pública
do assinante e verificar a autenticidade dessa chave. Portanto, existem dois grandes de-
safios para implementar essa medida padrão: a sobrecarga de verificação de assinatura
e o gerenciamento de confiança [Gasti et al. 2012, Ribeiro et al. 2014]. É muito custoso
verificar a assinatura do conteúdo a cada salto e por isso, na prática, a assinatura só é
verificada no consumidor. Sendo assim, caso o conteúdo esteja poluı́do ele será encami-
nhado por toda a rede até o usuário, levando à propagação do mesmo pela rede. Ribeiro
et al. propõem que a verificação seja realizada por alguns nós do caminho de forma pro-
babilı́stica. Sendo assim, existe a chance de que caso o conteúdo esteja poluı́do ele seja
descartado antes de chegar ao consumidor [Ribeiro et al. 2014]. Park et al. propõem um
mecanismo de detecção contra ataques de poluição baseado na aleatoridade de requisições
de um conteúdo. Cada nó armazena dados estatı́sticos em uma matriz e caso atinja um
limite é indı́cio de que está ocorrendo um ataque na rede [Park et al. 2012]. Ghali et
al. analisam por meio de simulações uma proposta de mitigar ataques de poluição por
meio de ranqueamento de conteúdos, podendo um conteúdo ser classificado como bom
ou ruim. Este ranqueamento é realizado de acordo com os dados estatı́sticos coletados
pelos nós da rede [Ghali et al. 2014].

Poucos trabalhos, no entanto, avaliam o ataque de poluição em conluio. Nassa-
rela e Moraes avaliam esse ataque na NDN considerando uma rede cabeada. O ataque
implementado consiste em ocupar os caches com conteúdos maliciosos o que resultou no
aumento do atraso em até 23,5 vezes em redes cabeadas. O ataque em conluio é difı́cil de
ser detectado, pois para a NDN as requisições são legı́timas e os conteúdos são válidos.
Uma vez que o produtor gera conteúdos com assinaturas válidas nenhuma contramedida
de verificação de assinatura evitará que os conteúdos poluı́dos sejam disseminados pela
rede [Nassarela e Moraes 2015]. Este trabalho, por sua vez, avalia o ataque de poluição
de cache em conluio com objetivo de disseminar conteúdos inválidos pela rede sem-fio
com e sem mobilidade. Não foram encontrados trabalhos que realizem análise em redes
sem-fio, apesar do crescimento do uso de dispositivos móveis1. Uma nova arquitetura
deve considerar este fato. São analisados cenários com e sem uso de cache proativo. Ao
passo que o cache proativo pode aumentar a disponibilidade de conteúdos, aumenta-se
também a probabilidade de disseminação de conteúdos inválidos pelos caches da rede.

1Só em 2014 o tráfego global de dados móveis cresceu 69% (Cisco Visual Networking Index: Global
Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014–2019.)
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4. Simulação
As simulações foram realizadas utilizando o módulo ndnSim versão 0.4.3 do NS-

3 [Afanasyev et al. 2012]. Para obter suporte à comunicação em redes sem-fio foram
utilizadas: a implementação da camada 2 de transmissão veı́culo a veı́culo por uma inter-
face NDN e a implementação da estratégia de encaminhamento NDN para comunicações
veiculares [Wang et al. 2012]. Considera-se o padrão IEEE 802.11a, com taxa de trans-
missão de 24Mbps e os modelos de propagação: Constant Speed Propagation Delay Mo-
del, Three Log Distance Propagation Loss Model e Nakagami Propagation Loss Model.

Foram simulados quatro cenários: (i) Com mobilidade, (ii) Sem mobilidade, (iii)
Com mobilidade e poluidores e (iv) Sem mobilidade e poluidores.

Os nós estão dispostos em uma grade 7 x 7 em uma área de 800 m x 600 m. A
ideia é reproduzir o cenário de um estacionamento de um shopping horizontal. Para os
cenários sem mobilidade os nós permanecem na mesma posição até o final da simulação.
Para os cenários com mobilidade foi utilizado o modelo Vehicular2dMobilityModel que
permite ao nó sortear uma direção para seguir, contanto que não seja igual a direção
atual [Prates e Moraes 2014]. No caso deste trabalho, a cada 100 m o nó sorteia uma
nova direção.

As simulações foram realizadas tanto para a polı́tica de cache proativo quanto
para a polı́tica de cache não proativo, explicadas na Seção 2.1. Os nós implementam a
polı́tica de substituição de cache Least Recently Used (LRU) que tem maior custo be-
nefı́cio em relação a outras polı́ticas, é mais simples de implementar e tem bom desempe-
nho [Brito et al. 2013]. Foram realizadas 20 rodadas para cada experimento. A definição
dos nós que serão consumidores e produtores a cada rodada, sejam estes legı́timos ou
maliciosos, é aleatória. A rede contém o total de 49 nós. Para os cenários sem atacante
10% da rede é composta de consumidores legı́timos, enquanto os demais nós são roteado-
res e existe um produtor do conteúdo requisitado pelos consumidores legı́timos. Para os
cenários com atacante a mesma porcentagem é mantida para os consumidores legı́timos,
enquanto os consumidores atacantes representam no mı́nimo 6% da rede e existe um pro-
dutor do conteúdo requisitado pelos atacantes, configurando assim um ataque de poluição
de cache em conluio. Foram realizadas duas variações de atacantes. Na primeira, a
quantidade de atacantes varia de 6% até 26%, para observar o ataque quando há menos
atacantes do que nós legı́timos e quando há mais atacantes do que legı́timos. A taxa de
requisição maliciosa é 2 vezes maior do que a taxa de envio dos consumidores legı́timos,
a qual é fixa. Na segunda, a quantidade de atacantes é fixada para 6% da rede e a taxa
varia de 2 vezes até 7 vezes maior do que a taxa dos consumidores legı́timos, taxas muito
altas são facilmente detectadas como tráfego malicioso.

Os consumidores legı́timos requisitam o mesmo conteúdo que é composto de n
chunks, onde n é a quantidade máxima de chunks que podem ser armazenados em um
cache. Um chunk tem o tamanho de 500 bytes e um cache tem 2 Mb de capacidade
de armazenamento. Quando um consumidor legı́timo já requisitou os n chunks, antes
da simulação terminar, ele volta a pedir novamente a partir do chunk 1, tendo portanto
melhor proveito do cache. Por outro lado, os consumidores maliciosos solicitam chunks
sequencialmente de um conteúdo de tamanho indeterminado que só existe no produtor
malicioso. Nos cenários com cache proativo os conteúdos maliciosos serão armazenados
por qualquer nó que receba o pacote de dados. Já para o cache não proativo os conteúdos
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maliciosos serão armazenados apenas pelos nós com entrada na PIT para pedidos malici-
osos.

5. Resultados

Para avaliar o efeito do ataque de poluição na rede em relação ao uso ou não do
cache proativo são avaliadas as seguintes métricas: taxa de entrega, atraso, ocupação ma-
liciosa do cache, hit rate e hop count. Para os pontos dos gráficos obtidos, são calculados
intervalos de confiança representados por barras verticais para um nı́vel de confiabilidade
de 95%.

Nos gráficos da Figura 2 são comparados os cenários com 6% de atacantes com
taxa 2 vezes maior, 7 vezes maior e 26% de atacantes. Tanto o aumento de atacantes
na rede quanto o aumento da taxa dos atacantes causa impacto na taxa de entrega, com-
parando com o cenário visto na Figura 2(a). Entretanto, para a polı́tica de cache proa-
tivo o impacto é menor. A alta disseminação de conteúdos pelos caches permite que os
conteúdos sejam recuperados em um tempo menor em comparação ao cache não proativo.
Fazendo com que a taxa de entrega seja maior para a polı́tica proativa.

(a) Taxa de Entrega para 6%
de atacantes e taxa 2 vezes
maior do que taxa do consumi-
dor legı́timo.

(b) Taxa de Entrega para 26%
de atacantes e taxa 2 vezes
maior do que taxa do consumi-
dor legı́timo.

(c) Taxa de Entrega para 6%
de atacantes e taxa 7 vezes
maior do que taxa do consumi-
dor legı́timo.

Figura 2. Comparação da taxa de entrega entre os quatro cenários.

Os gráficos da Figura 3 avaliam o atraso que aumenta ao acrescer o número de
atacantes na rede e ao aumentar a taxa dos atacantes. Os cenários sem atacantes têm um
atraso quase nulo. Portanto ao comparar estes cenários pode-se afirmar que os atacantes
aumentam o atraso, afetando o desempenho da rede.

Na Figura 4 são apresentados os gráficos para o hit rate. Na Figura 4(b) observa-se
algo diferente do que foi visto nos gráficos anteriores. O cache proativo teve desempenho
inferior. O fato de haver mais atacantes na rede permite que estes distribuam o conteúdo
pelos caches da rede. Isto tem como consequência, em comparação com a polı́tica não
proativa, um hit rate menor para o proativo quando há mais atacantes e um hit rate maior
para o proativo quando a taxa de requisição maliciosa é maior.

A Figura 5 complementa o resultado observado nas Figuras 3 e 2. Apesar do
desempenho ter sido afetado, o consumidor ainda é atendido, porém a um custo maior de
saltos. Além disso, o aumento da taxa de requisição do atacante teve um impacto maior
no desempenho de forma geral, em comparação com o aumento de aplicações maliciosas
na rede. Aumenta-se o atraso, reduz-se o hit rate e reduz-se a taxa de entrega. Porém o
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(a) Atraso para 6% de atacan-
tes e taxa 2 vezes maior do que
taxa do consumidor legı́timo.

(b) Atraso para 26% de atacan-
tes e taxa 2 vezes maior do que
taxa do consumidor legı́timo.

(c) Atraso para 6% de atacan-
tes e taxa 7 vezes maior do que
taxa do consumidor legı́timo.

Figura 3. Comparação do atraso entre os quatro cenários.

(a) Hit Rate para 6% de ata-
cantes e taxa 2 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

(b) Hit Rate para 26% de ata-
cantes e taxa 2 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

(c) Hit Rate para 6% de ata-
cantes e taxa 7 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

Figura 4. Comparação do hit rate entre os quatro cenários.

hop count é maior na Figura 4(b), sugerindo que a distribuição dos conteúdos maliciosos
na rede foi bem sucedida ao ter mais atacantes na rede. Nos cenários sem atacante o
posicionamento aleatório dos nós na grade pode ter impacto significativo nos resultados,
como ocorre nas Figuras 4 e 5.

A partir deste ponto serão apresentados os resultados para as variações de ata-
cantes. Primeiro serão analisados os gráficos para a variação da quantidade de atacantes.
Depois para a variação com aumento da taxa de interesses maliciosos.

Na Figura 6, os dois gráficos apresentam taxa de entrega próxima ou superior a
90%, o que é um resultado favorável para a NDN. Apesar da taxa de entrega ser inferior
no cenário com mobilidade esta ainda é superior a 90%. Comparando as curvas de mobi-
lidade para os gráficos das Figuras 6(a) e 6(b), pode-se ver que para a polı́tica proativa a
taxa de entrega foi superior à taxa observada para a polı́tica não proativa. Isto corrobora a
ideia de que a distribuição de conteúdos por meio do cache proativo melhora o serviço da
rede. Na Figura 6(a) a curva do cenário sem mobilidade fica acima da curva do cenário
com mobilidade. Isto pode ser explicado pela natureza da polı́tica não proativa, uma vez
que o armazenamento do conteúdo em cache depende da existência de uma entrada na
PIT. Portanto, tendo em vista que nos cenários com mobilidade a probabilidade de reen-
viar os interesses e perder alguns pacotes de dados é maior, é compreensı́vel que a curva
do cenário sem mobilidade esteja a cima da curva do cenário com mobilidade. Já o cache
proativo resolve em boa parte este problema, ao aumentar a distribuição de conteúdos por

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

288 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



(a) Hop count para 6% de ata-
cantes e taxa 2 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

(b) Hop count para 26% de
atacantes e taxa 2 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

(c) Hop count para 6% de ata-
cantes e taxa 7 vezes maior
do que taxa do consumidor
legı́timo.

Figura 5. Comparação do hop count entre os quatro cenários.

toda a rede.

(a) Entrega Não Proativo. (b) Entrega Proativo.

Figura 6. Taxa de entrega para variação de quantidade de atacantes com taxa de
envio 2 vezes maior do que taxa do consumidor legı́timo.

Com relação à ocupação maliciosa, na Figura 7 pode-se notar que para ambas
polı́ticas de cache os resultados foram próximos de 80%. Para a polı́tica de cache proa-
tivo, a ocupação maliciosa é menor quando há mobilidade, mas aumenta com o número
de nós maliciosos, pois a disseminação do conteúdo malicioso foi favorecida por esta
polı́tica. A curva para o cenário sem mobilidade da Figura 7(b) cresce com o aumento
de atacantes, com exceção do último ponto que pode ser justificado pela aleatoridade do
posicionamento dos nós. Na Figura 7(a) as curvas também crescem à medida que a quan-
tidade de nós maliciosos aumenta na rede, porque aumentam também as requisições e
a quantidade de entradas na PIT com pedidos maliciosos. Como o posicionamento dos
atacantes na rede é aleatório, há maior espalhamento desses pedidos quando existe mobi-
lidade, o que fica claro no gráfico da Figura 7(a). A curva do cenário com mobilidade fica
acima da curva do cenário sem mobilidade quando o número de atacantes na rede é maior
do que 7.

Quanto maior a ocupação maliciosa menor será o hit rate, uma vez que será mais
difı́cil encontrar um conteúdo legı́timo. O hit rate na Figura 8 comprova essa ideia. Na
Figura 8(b) o hit rate é menor para a polı́tica proativa. Assim como visto na Figura 7(b).
Portanto, o cache proativo prejudica os consumidores legı́timos neste sentido, ao melhorar
a distribuição dos conteúdos maliciosos aumentando a ocupação e diminuindo o hit rate.
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(a) Ocupação Maliciosa Não Proativo. (b) Ocupação Maliciosa Proativo.

Figura 7. Ocupação maliciosa para variação de quantidade de atacantes com
taxa de envio 2 vezes maior do que taxa do consumidor legı́timo.

Entretanto, foi observado que a polı́tica proativa sofre menos com relação ao desempenho.
Nas Figuras 5 e 3, pode-se ver que a quantidade de saltos atravessados para obter conteúdo
é menor e consequentemente o atraso também.

(a) Hit Rate Não Proativo. (b) Hit Rate Proativo.

Figura 8. Hit Rate para variação de quantidade de atacantes com taxa de envio 2
vezes maior do que taxa do consumidor legı́timo.

Na Figura 9 é possı́vel observar que em relação ao número de saltos atravessados
pelos pacotes de dados a polı́tica de cache proativo é melhor do que a polı́tica de cache
não proativo. O hop count é menor com o cache proativo. Apesar da quantidade de
atacantes aumentar na rede o hop count não sofre alteração significante na Figura 9(b).
Este fato corrobora os dados analisados com relação ao atraso, que é maior para a polı́tica
de cache não proativo. É necessário buscar o conteúdo a mais saltos com a polı́tica não
proativa, enquanto para a polı́tica proativa é possı́vel recuperar conteúdo de um vizinho
mais próximo. Como visto na Figura 5, o hop count é similar apesar das variações de
quantidade de atacantes e da taxa de requisição. Entretanto, nos três gráficos observa-se
que o hop count para o cache proativo é sempre menor.

Os próximos resultados detalham o impacto da variação da taxa de requisição
maliciosa. Esta feta mais o desempenho da rede do que a variação do número de atacan-
tes. Define-se que 6% da rede é composta por atacantes consumidores e a taxa de envio
de interesses maliciosos varia de 2 vezes maior até 7 vezes maior em relação à taxa de
requisições legı́timas.

Para esta variação de atacante, pode-se observar na Figura 10 como a variação de
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(a) Hop Count Não Proativo. (b) Hop Count Proativo.

Figura 9. Hop Count médio para variação de quantidade de atacantes com taxa
de envio 2 vezes maior do que taxa do consumidor legı́timo.

taxa de requisição de conteúdo malicioso impacta na taxa de entrega. Apesar da quanti-
dade de atacantes consumidores ser apenas de 6%. A polı́tica de cache proativo até certo
ponto mantém uma taxa de entrega próxima de 100%, como visto na Figura 10(b). Porém,
quando a taxa é 5 vezes maior nota-se que a curva começa a cair. Já para a Figura 10(a),
pode-se ver que com a polı́tica de cache não proativo a taxa de entrega cai rapidamente
à medida que a taxa de envio de interesses maliciosos aumenta. Esta chega a quase 60%
para o cenário com mobilidade e 80% para o cenário sem mobilidade. Enquanto para o
cache proativo tanto para o cenário com mobilidade quanto o cenário sem mobilidade a
taxa de entrega é de aproximadamente 92%. O cache proativo aumenta a disponibilidade
de todos conteúdos na rede. Este otimiza o uso do cache, visto que num tempo menor é
possı́vel ter uma rede operando com o máximo possı́vel de recursos utilizados.

(a) Entrega Não Proativo. (b) Entrega Proativo.

Figura 10. Taxa de entrega para variação da taxa de envio de interesses malicio-
sos, rede com 6% de atacantes consumidores.

A Figura 11 apresenta um comportamento semelhante ao que foi visto na Figura 7.
Na Figura 11(b) é possı́vel observar que a ocupação de cache maliciosa cresce junto com
a taxa. Além disso, a curva do cenário com mobilidade se mantém abaixo da curva do
cenário sem mobilidade. Assim como na Figura 7(b), porém, com uma ocupação média
maior. Já na Figura 11(a)à medida que a taxa aumenta os valores de ocupação ao final
da curva são superiores ou próximos aos da polı́tica proativa. Isto ocorre devido à alta
injeção de pacotes de interesses maliciosos. Esta variação de ataque foi mais eficiente do
que aumentar a quantidade de atacantes na rede.
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(a) Ocupação Maliciosa Não Proativo. (b) Ocupação Maliciosa Proativo.

Figura 11. Ocupação maliciosa para variação da taxa de envio de interesses
maliciosos, rede com 6% de atacantes consumidores.

Os gráficos da Figura 12 mostram que o hit rate diminui à medida que a taxa de
interesses maliciosos aumenta. Relacionando com os gráficos de ocupação maliciosa da
Figura 11, pode-se notar um espelhamento do comportamento, como esperado. Uma vez
que a ocupação maliciosa aumenta torna-se mais difı́cil encontrar um conteúdo legı́timo.
Portanto, há mais cache miss, diminuindo assim o hit rate.

(a) Hit Rate Não Proativo. (b) Hit Rate Proativo.

Figura 12. Hit Rate para variação da taxa de envio de interesses maliciosos, rede
com 6% de atacantes consumidores.

Na Figura 13 o hop count para a polı́tica de cache não proativo é superior ao hop
count no cache proativo. Isto coincide com o atraso observado no gráfico da Figura 3(c).
Para a polı́tica de cache proativo o hop count mostra que a recuperação de conteúdo está
sendo realizada de vizinhos próximos. Isso porque o cache proativo aumenta a dispo-
nibilidade do conteúdo, ainda que a rede esteja sob condições anormais. Portanto, com
relação à eficiência da rede pode-se dizer que a polı́tica proativa tem um resultado fa-
vorável para os nós legı́timos. Estes continuam obtendo o conteúdo com um atraso maior
do que num cenário sem ataque, mas bem menor do que em um cenário com ataque e
cache não proativo.

6. Conclusão
Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do ataque de poluição de cache

na eficiência de uma rede NDN sem-fio e sobre a polı́tica de cache proativo que consiste
em armazenar o conteúdo ainda que ele não tenha sido requisitado por um nó. Este
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(a) Hop Count Não Proativo. (b) Hop Count Proativo.

Figura 13. Hop Count médio para variação da taxa de envio de interesses malici-
osos, rede com 6% de atacantes consumidores.

comportamento proativo portanto potencializa o ataque de poluição de cache, uma vez
que todo conteúdo malicioso recebido será armazenado, independentemente de estar na
PIT.

Por meio dos experimentos foi verificado que o cache proativo aumentou a
ocupação maliciosa e, com isso, reduziu o hit rate. Por outro lado, os benefı́cios da adoção
do cache proativo se mostraram superiores do que as desvantagens, ainda que esta rede
esteja sob ataque. Com o aumento da disponibilidade de conteúdos, o número de saltos
atravessados pelos conteúdos recuperados e, consequentemente, o tempo de recuperação
são menores com cache proativo. Em cenários com atacantes, observa-se que o atraso
aumentou. Porém, esse aumento foi menor na polı́tica de cache proativo. Mesmo com
caches da rede próximos de 85% de ocupação maliciosa pode-se observar que a taxa de
entrega permaneceu acima de 90% para cache proativo e acima de 65% para cache não
proativo. Como trabalhos futuros pretende-se investigar outros cenários, explorar outros
parâmetros de simulação. Como por exemplo: variar o tamanho do cache, implementar o
consumidor Zipf–Mandelbrot e utilizar um modelo de mobilidade de registros reais.
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1Núcleo de Redes Sem-Fio e Redes Avançadas (NR2) – UFPR
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Abstract. The Internet of Things ( IoT ) comprises a diversity of heterogeneous
objects.They act in these networks collecting continuous and discrete data and
disseminating this information to applications thus providing a welfare for peo-
ple. The data dissemination service in the IoT uses the wireless medium that is
unsafe. Thus, this service can be tampered by various types of attackers such as
blackhole, sinkhole and the Sybil. Among these, the Sybil attack emerged as the
most critical since it operates in the confidentiality of this data. Although the
solutions found in the literature are effective against Sybil attack, they disregard
the presence of heterogeneous devices or have complex solutions. This paper
presents a study on the efficiency and effectiveness of attack detection techni-
ques. Thus, this evaluation uses metrics of effectiveness and efficiency in order
to assess the performance of an engine with characteristics closer the IoT.

Resumo. A Internet das coisas (IoT) compreende uma diversidade de objetos
heterogêneos. Eles atuam nestas redes coletando dados contı́nuos e discretos e
disseminando estas informações para aplicações provendo assim um maior bem
estar para as pessoas. O serviço de disseminação de dados na IoT utiliza o meio
sem fio que é inseguro. Assim, este serviço pode ser prejudicado por diversos
tipos de atacantes como o blackhole, sinkhole e o Sybil. Dentre esses, o ataque
Sybil desponta como o mais crı́tico visto que ele atua na confidencialidade des-
tes dados. Embora as soluções encontradas na literatura sejam eficazes contra
o ataque Sybil, elas desconsideram a presença de dispositivos heterogêneos ou
apresentam soluções complexas. Desta forma, este trabalho apresenta um es-
tudo sobre a efetividade e eficiência das técnicas de detecção do ataque Sybil.
Desta forma, esta avaliação usa métricas de eficácia e eficiência a fim de aferir
a performance de um mecanismo com caracterı́sticas próximas da IoT.

1. Introdução
O conceito de Internet das Coisas (IoT, do Inglês Internet of Things) consiste em uma
rede hı́brida, aberta e heterogênea que integra objetos desde lâmpadas, geladeiras, rou-
pas até dispositivos computacionais [Li et al. 2014]. Esta rede proporciona a interação
entre os objetos e os seres humanos em ambientes industriais, domiciliares, entre outros.
Vários serviços podem ser oferecidos a partir da comunicação da IoT que ocorre através
da disseminação de conteúdo. Ela demanda a cooperação entre os objetos da rede que co-
laboram encaminhando estes conteúdos para a sua adjacência provendo serviços como, a
mensuração de temperatura, a localização de objetos e o monitoramento de funções vitais.
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Assim, estes serviços podem ser oferecidos aos seres humanos em tempo real. Assim, um
dos objetivos de uma rede IoT está em prover o conforto à população, recebendo a IoT
em 2010 a denominação de internet do futuro [Gubbi et al. 2013].

A disseminação de conteúdo está sujeita a vulnerabilidades como a perda de en-
laces, uso de escutas e a mobilidade do meio sem fio [Wallgren et al. 2013]. Na IoT, esta
comunicação precisa lidar com a diversidade capacidade dos recursos, visto que os objetos
e os dispositivos computacionais possuem diferentes capacidade de memória, processa-
mento e bateria. A partir destas vulnerabilidades os atacantes podem explorá-las de modo
a prejudicar a comunicação. Um atacante afeta a comunicação, descartando de pacotes,
selecionando apenas os pacotes desejados, personificando a identidade dos participantes
da rede. Desta forma, estas vulnerabilidades precisam ser consideradas para garantir o
serviço de disseminação de conteúdo na rede IoT.

Dentre o conjunto de ações maliciosas cometidas por um atacante para pre-
judicar a disseminação destaca-se a personificação de identidades. Esta ação é rea-
lizada pelo ataque Sybil que age na manipulação de identidades dos dispositivos da
rede [Agrawal and Vieira 2013]. Um atacante Sybil visa alcançar vantagens, como o uso
de recurso não autorizado, a obtenção e a publicação de informações privadas de um ou
mais usuários da rede. Na IoT, este ataque afeta a confidencialidade e a privacidade dos
usuários, coletando informações pessoais, como o acesso à dados vitais, a chave de uma
casa ou de um comércio. Logo, o ataque Sybil presente na disseminação de conteúdo
interfere nos serviços oferecidos pela rede IoT ficam expostos a consequências danosas.

As técnicas de detecção do ataque Sybil baseiam-se nas caracterı́sticas co-
muns as redes [Vamsi and Kant 2014], no relacionamento entre os dispositivos
próximos [Yu et al. 2006] e na criptografia [Lin 2013]. A técnica baseada nas carac-
terı́sticas comuns à rede considera o uso da força do sinal recebido (RSS, do inglês Re-
ceive Signal Strength) e do indicador da força do sinal recebido (RSSI, do inglês Receive
Signal Strength Indication) a fim de identificar um atacante Sybil, contudo, a mobilidade
dos dispositivos pode acarretar uma alta taxa de falsos positivos. As outras duas técnicas
demandam uma alta sobrecarga na rede. Na criptografia, o custo para gerar chaves as-
simétricas seguras como o RSA requerem um alto processamento. As chaves simétricas
precisam de um par uma chave para cada par de nós para garantir o não repúdio. Já o rela-
cionamento entre os dispositivos requer uma atualização constante dos usuários legı́timos
e atacantes, e isto pode ocasionar uma sobrecarga na rede. Desta forma, a adoção destas
técnicas implicam num trade-off entre eficácia e eficiência como limitações de recursos,
sobrecarga na rede e escalabilidade.

Este trabalho apresenta um estudo sobre a eficácia e a eficiência das técnicas de
detecção do ataque Sybil. O estudo foi conduzido através de um mecanismo que usa
a técnica baseada nas caracterı́sticas das redes. Ele avalia este mecanismo mediante ao
ataque Sybil num ambiente da IoT. Este mecanismo implementa apenas a manipulação de
identidades a partir da fabricação. Assim, o roubo de identidades foi desenvolvido a fim
de obter uma maior completude na análise dos resultados. Após análises extensivas os
resultados foram classificados de acordo com as métricas de eficácia e de eficiência para
o ataque Sybil com identidades fabricadas e roubadas.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 contém os
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trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta as técnicas de detecção do ataque Sybil. A
Seção 4 realiza uma avaliação um mecanismo de detecção do ataque Sybil na IoT.

2. Trabalhos Relacionados

Na literatura existem vários estudos que avaliam os serviços oferecidos pelas redes
sem fio estruturadas e não estruturadas [Shivlal and Kumar 2012]. Dentre os serviços
importantes estão a disseminação de conteúdo e a autenticação dos seus participan-
tes para garantir uma comunicação segura. Contudo, esses serviços estão sujeitos
a ataques de traffic ofuscation [Buttyan and Holczer 2012], sinkhole [Cervantes 2014],
blackhole [Rani et al. 2015], e Sybil [Park et al. 2013]. Assim, a avaliação de técnicas
de detecção de ataques nestes serviços permite aferir a eficácia e o comportamento destas
técnicas sob a ação de um ataque. Os trabalhos a seguir avaliam o serviço de autenticação,
a identificação do ataque Sybil, e o desempenho de mecanismos na IoT.

Os autores de [da Silva et al. 2008] propuseram uma avaliação do serviço de
autenticação de um mecanismo chamado PGP-LIKE, baseado em criptografia para MA-
NETS. Neste estudo, eles analisam a efetividade do PGP-LIKE submetido aos ataques
Sybil e blackhole e empregam diversas métricas de desempenho para aferir o mecanismo
proposto. Contudo, eles desconsideram métricas de segurança. Lin [Lin 2013] propôs
um serviço de autenticação intitulado LSR que utiliza criptografia baseada em chaves
simétricas para detectar o ataque Sybil em redes veiculares. O LSR detecta este ataque
através da distribuição e da gerência de chaves realizada por autoridades certificadoras.
No entanto, a criptografia acarreta uma sobrecarga na rede, e o uso de chaves simétricas
detectam apenas o ataque Sybil com identidades fabricadas. Desta forma, a realização da
avaliação possibilita observar a eficacia e a eficiência das técnicas de detecção de ataques,
e assim melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pela rede.

Abbas et al [Abbas et al. 2013] apresentaram no seu trabalho um framework
para a identificação do ataque Sybil no serviço de disseminação de uma rede ad hoc
móvel. A técnica adotada pelo framework considera as caracterı́sticas das redes e dos
dispositivos como RSS, RSSI e a mobilidade para detectar um atacante. Contudo, as
caracterı́sticas da rede são afetadas com interferências eletromagnéticas. Já os auto-
res de [Vamsi and Kant 2014] propuseram um framework baseado em RSS e teste de
hipóteses para identificar o ataque Sybil numa rede ad hoc. Este framework considera
que os nos das redes sejam fixos para que as análises estatı́sticas sejam realizadas. En-
tretanto, esta forma de detecção pode gerar falsos positivos reduzindo a eficiência desta
solução. Logo, os efeitos adversos como interferências eletromagnéticas contribuem com
a redução de performance de um mecanismo baseado em caracterı́sticas da redes, e por
isso devem ser levadas em consideração para este tipo de avaliação.

Na IoT, os trabalhos destinam-se a analisar a eficiência de soluções em relação
as caracterı́sticas desta rede. Os autores em [Blazquez et al. 2015] apresentam uma
avaliação de um protocolo de gestão de dados multimı́dia coletados na IoT. Nele os auto-
res analisam a eficiência do protocolo OpenID e do Sensei nos ambientes desta rede. Este
trabalho utiliza métricas de eficiência para aferir o desempenho deste protocolo, contudo
a análise só é realizada para o protocolo OpenID desconsiderando o Sensei. Já os autores
de [Wang et al. 2014] avaliam a eficiência de um esquema de chaves publicas baseado no
atributo (ABE) para IoT. Para esse estudo, dois esquemas ABE foram avaliados o KP-
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ABE e o CP-ABE. A avaliação deste trabalho considerou a presença de dispositivos com
limitação de recursos, entretanto, foram utilizados apenas métricas de desempenho. Uma
das maiores preocupações na IoT está relacionada a segurança dos dados trafegados nesta
rede, tornando necessário a avaliação de técnicas de detecção de ataques, falhas e efeitos
que prejudiquem a qualidade do serviço oferecido.

3. Técnicas de detecção do ataque Sybil

Esta seção descreve o funcionamento das técnicas de detecção do ataque Sybil existentes
e discute a sua eficácia na IoT. Para apoiar o entendimento das técnicas, inicialmente são
definidos um modelo de rede IoT, as suas entidades e interação, bem como o modelo
de disseminação de dados adotado no trabalho. Em seguida, são explicados os tipos e
comportamentos de ataques Sybil. Por fim, são evidenciadas as vantagens e desvantagens
de cada técnica de detecção quando aplicadas na IoT.

3.1. Modelo da rede

O modelo da rede IoT consiste num conjunto de objetos (things), dispositivos computaci-
onais, e seus respectivos ambientes. Estes ambientes correspondem, por exemplo, a uma
residência, um hospital e até uma indústria automobilı́stica. Dentro de um ambiente, os
objetos interagem entre si e com os dispositivos computacionais, transmitindo seus dados
coletados até uma determinada aplicação. Esta aplicação é manuseada pelos usuários fi-
nais através da Internet, como ilustrado na Figura 1. Os dispositivos e objetos são fixos
ou móveis, e podem apresentar limitação de recursos. Além disso, a mobilidade torna a
rede mais densa ou esparsa devido à associação e desassociação dos seus componentes.
Logo, a adoção deste modelo de rede considera a integração entre os dispositivos compu-
tacionais, os objetos e seus ambientes de modo a oferecer serviços para seus usuários.

Serviços Ambientes Prest. de Serviços 

Legítimos 

Figura 1. Modelo da rede

A Figura 1 ilustra o modelo da rede IoT, onde há a interação entre os prestadores
de serviços, objetos e dispositivos de modo a disseminar um conteúdo do seu ambiente
para uma aplicação. Estas aplicações recebem os conteúdos disseminados pelos com-
ponentes do ambiente e disponibilizam serviços para seus usuários. Uma companhia de
energia, por exemplo, coleta informações de energia elétrica de uma residência. Assim,
este serviço informa aos moradores de uma residência o consumo de energia em tempo
real, permitindo um maior controle e economia do consumo energético. Este modelo
de rede IoT beneficia as pessoas provendo conteúdo em tempo real para aplicações que
oferecem serviços para seus usuários.
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Os dispositivos computacionais e objetos presentes num ambiente de uma rede
IoT formam o conjunto N = {n1 , n2 , n3 , ..., ni} dos nós legı́timos. Cada elemento do con-
junto N possui um identificador único dentro da rede que é denominado nó da rede. Estes
nós atuam como origem, disseminador, e destino. O origem inicia uma disseminação,
os disseminadores transmitem o conteúdo para as suas adjacências, e o destino recebe o
conteúdo disseminado. Além disso, os nós da rede utilizam o meio sem fio para a trans-
missão dos dados. Eles realizam a comunicação a partir de um canal assı́ncrono sujeito
à perda de pacotes devido a sua mobilidade. Este modelo define as entidades presentes
na rede, as suas funções, e as caracterı́sticas do meio de acordo com as necessidades de
comunicação da IoT.

3.2. Modelo de Ataque Sybil
O ataque Sybil caracteriza-se pela manipulação de identidades fabricadas ou roubadas.
Para realizar a manipulação de identidades, um atacante fabrica ou explora as vulnera-
bilidades das redes sem fio através da interceptação de pacotes, e do modo promı́scuo a
fim de adquirir um conjunto de identidades legı́timas. Em seguida, este atacante escolhe
uma ou mais identidades e solicita associação a partir destas identidades de modo a lu-
dibriar a sua detecção. A Figura 2 ilustra o comportamento do ataque Sybil ao realizar a
personificação de nós legı́timo, onde as identidades contidas entre as chaves foram mani-
puladas. Desta maneira, este ataque prejudica o processo de identificação das identidades
legı́timas de uma rede, prejudicando a confidencialidade dos conteúdos disseminados.

Legítimo  Associação Sybil 
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Figura 2. Ataque Sybil sob a rede IoT

Um atacante Sybil visa obter vantagens em uma rede a partir da manipulação de
identidades. Estas vantagens consistem em burlar o resultado de sistemas de votações,
obter recursos não autorizados, acessar e publicar informações não autorizadas. O ataque
pode ser considerado sob dois pontos de vista da segurança de confidencialidade e de pri-
vacidade. Um atacante personifica uma identidade legı́tima infligindo a confidencialidade
da rede. Em seguida, ele divulga as informações adquiridas de um nó legı́timo, acarre-
tando em perda de privacidade. Logo, o ataque Sybil pode causar danos de segurança aos
nós da rede e nos serviços oferecidos para seus usuários numa rede IoT.

A manipulação de identidades realizada por um atacante ocorre através da
fabricação e do roubo de identidades. Na técnica de fabricação de identidades, um nó ata-
cante gera, isto é, ele fabrica suas identidades falsas. Esta técnica considera a fabricação
de identidades através de listas aleatórias, vetores, e logs. A fabricação de identidades
utilizando uma lista aleatória equivale ao conjunto F.Já no roubo de identidades, o ata-
cante pode obter uma lista de identidades através do modo promı́scuo. Esta lista consiste
do conjunto de identidades R. Por motivos de simplicidade, as listas F e R serão repre-
sentadas pela lista S = F ∪ R, onde S representa a união dos conjuntos das identidades
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fabricadas e roubadas. Logo após o processo de manipulação, o atacante seleciona as
identidades legı́timas obtidas e solicita associação para um nó da rede. A manipulação de
identidades visa alcançar a personificação de um nó legı́timo da rede para obter recursos
e informações confidenciais dos membros da disseminação.

Um atacante Sybil pode utilizar o comportamento churn para solicitar associação
à rede. A Figura 3 ilustra a conduta de um atacante com este comportamento. Nesta
figura, num dado tempo t um nó atacante escolhe uma identidade da lista S. Em seguida,
ele solicita associação à rede a partir dessa identidade. Caso não consiga o acesso, o
atacante desassocia da rede e escolhe uma nova identidade para recomeçar o ataque. Nos
instantes seguintes, t+1, t+2, o atacante realiza o mesmo procedimento de associação e
desassociação. Este comportamento visa o acesso à rede e também causa o esgotamento
dos recursos de uma rede devido às requisições de associações e desassociações seguidas.

Legítimo  Associação Sybil 
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Figura 3. Atacante com o com-
portamento Churn para obter
acesso à disseminação
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Figura 4. Atacante em con-
luio para obter acesso à
disseminação

Um atacante Sybil também pode solicitar associação através de um conluio de
identidades. Neste caso, a Figura 4 ilustra a conduta dos atacantes em conluio de identi-
dades. Nesta figura, os atacantes solicitam associação à rede exibindo mais de uma iden-
tidade. Este comportamento tem como objetivo infligir a confidencialidade dos conteúdos
disseminados. O resultado de uma votação, por exemplo, pode ser afetado por um atacante
que age de forma maliciosa através das suas identidades, alterando, e obtendo informações
deste serviço. O comportamento em conluio de identidades do ataque Sybil minimiza a
efetividade da qualidade do serviço prestado numa rede.

3.3. Detecção Baseada nas Caracterı́sticas das Redes

A técnica baseada nas caracterı́sticas da rede usa os atributos da rede e dos nós a fim de
detectar um ataque Sybil. Esta técnica torna-se viável em redes com restrição de recursos,
visto que não é necessário uma técnica ou um mecanismo adicional para a detecção. No
entanto, ela é vulnerável à interferências eletromagnéticas e a identificação de um nó
numa rede exige uma série de avaliações do seu RSS. A seguir esta técnica será descrita,
evidenciando os seus pontos chaves e as suas desvantagens.

A Figura 5 ilustra a detecção do ataque Sybil a partir da técnica das caracterı́sticas
das redes. Nesta figura, um nó (ni) detecta o ataque a partir da sua área de cobertura e
do RSS do nó solicitante. O nó solicitante será monitorado a partir do momento que o
nó atravessar a área de cobertura de ni. Quando o nó solicitante realizar associação, ele
deve enviar a sua identidade dentro da área pontilhada de ni. Este nó concede acesso
a rede e guarda o RSS e a identidade do nó solicitante numa lista composta pela tupla
< RSS, ID >. A detecção ocorre quando o nó solicitante exibir mais de uma identi-
dade na área pontilhada de ni. As caracterı́sticas das redes possibilitam a detecção do
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Figura 5. Detecção realizada pela técnica caracterı́sticas das redes

ataque Sybil com baixo uso de recursos. Esta técnica identifica os atacantes através do
RSS, RSSI, e da mobilidade. Ela dispensa hardwares adicionais como GPS e antenas
mais potentes para localizar um atacante Sybil. A mobilidade também é uma carac-
terı́stica que pode ser explorada pelos mecanismos de detecção. Quando combinada com
o RSS, esta caracterı́stica possibilita a localização de um atacante por meio de técnicas de
triangulação, e distância euclidiana. Com a aplicação desta técnica é possı́vel identificar
o ataque Sybil em ambientes que os nós possuam restrições de recursos como a IoT.

As caracterı́sticas das redes possuem vulnerabilidades que reduzem a eficácia e
a eficiência na detecção do ataque Sybil. Esta técnica requer um perı́odo maior de
avaliação do RSS quando submetida a interferências eletromagnéticas [Abbas et al. 2013,
Vamsi and Kant 2014]. Em ambientes com alternâncias de mobilidade, a detecção re-
alizada por ni pode acarretar uma alta taxa de falsos positivos. O aumento desta taxa
acontece por que a autenticação com RSS exige um determinado tempo para localizar um
dispositivo. Além disso, o ataque Sybil com o comportamento churn pode reduzir ainda
mais a energia dos nós da rede. Outro fator prejudicial desta técnica é que ela detecta ape-
nas o ataque Sybil com identidades fabricadas, visto que ela desconsidera o não repúdio.
O ataque Sybil sob esta técnica de detecção acarreta uma baixa eficácia, visto que ela
desconsidera o não repúdio e possui uma taxa de falsos positivos elevada.

3.4. Detecção Baseadas em Criptografia e no Relacionamento entre Vizinhos

As técnicas baseadas em criptografia de chaves assimétricas, simétricas, e relacionamento
entre os vizinhos desconsideram a presença de dispositivos com restrição de recursos. Isto
pode prejudicar tanto a eficácia quanto a eficiência de uma solução que use estas técnicas.
Além disso, elas sobrecarregam a rede devido às constantes atualizações nas listas de
identidades. Assim, elas podem ser classificadas e agrupadas. A seguir, estas técnicas
serão descritas, evidenciando as suas vantagens e desvantagens quando aplicadas na IoT.

A Figura 6 ilustra o funcionamento da técnica baseada em criptografia para iden-
tificar o ataque Sybil. Nesta figura, o esquema de criptografia usa chaves simétricas e
considera uma autoridade certificadora (AC) que concede e revoga as chaves. Cada nó
da rede possui uma lista de identidades onde, ela dever ser atualizada de acordo com a
associação de um novo integrante. A comunicação inicia assim que a AC distribuir as
chaves para os nós e todas as listas de identidades estiverem atualizadas. Cada ação de
um nó da rede é associada a um evento [Lin 2013]. A identificação de um ataque Sybil
ocorre a partir da criação de eventos simultâneos realizada por um nó.

A criptografia identifica as duas formas de manipulação de identidades realizada
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pelo ataque Sybil. O uso de chaves assimétricas garante o não repúdio que é um requisito
para a identificação do ataque Sybil com identidades roubadas. Ao usar um par de chaves
um nó garante que assinou uma mensagem através de sua chave privada, garantindo as-
sim o não repúdio. A criptografia com chaves simétrica é aplicada em [Lin 2013] realiza
a detecção do ataque Sybil de forma escalar. Esta técnica não possui problemas de es-
calabilidade, sendo possı́vel a sua aplicação em redes como a IoT. A criptografia realiza
a detecção do ataque Sybil com identidades roubadas e fabricadas sem a necessidade de
uma técnica adicional como um modelo estatı́stico.

A criptografia de chaves assimétricas reduz a eficiência de uma rede IoT devido
ao alto custo para gerar chaves seguras. Elas também demandam sobrecarga na rede
em virtude da atualização constante das chaves dos novos objetos da rede. Já as chaves
simétricas requer um gerenciamento através de uma AC ou da criação de uma chave para
cada par de nós para identificar o ataque Sybil com identidades roubadas. Contudo, esta
abordagem diminui a escalabilidade na rede. Caso um nó atacante tenha o comportamento
churn para solicitar associação, a detecção proposta por [Lin 2013] é comprometida, por
que esta técnica usa apenas uma identidade por evento. Logo, a criptografia com cha-
ves simétricas e assimétricas demandam uma sobrecarga na rede, afetando serviços que
exigem tempo real como a mensuração de dados vitais de uma pessoa.

A detecção baseada no relacionamento entre vizinhos esta ilustrada na Figura 7.
Nesta figura, os nós da rede possuem duas listas de identidades, dos nós legı́timos e dos
intrusos [Quercia and Hailes 2010]. Estas listas possuem as identidades dos nós de acordo
com a sua reputação na rede num dado momento. A reputação dos nós deve ser atualizada
de forma constante a partir das opiniões dos nós vizinhos. A identificação do atacante Sy-
bil acontece quando a parte majoritária dos vizinhos de Ni julgam-o com baixa reputação.
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A detecção do ataque Sybil a partir do relacionamento entre vizinhos próximos
considera o comportamento de um nó como parâmetro para detecção. Esta técnica é
adaptável, e de fácil atualização, visto que ela usa como base a classificação dos nós a
partir das opiniões de seus vizinhos. Com a aplicação desta técnica é alcançar uma alta
acurácia. Este alto nı́vel de acurácia pode ser atingido com um treinamento offline dos
comportamentos maliciosos de modo a calibrar o mecanismo de detecção. A técnica
baseada no relacionamento entre vizinhos detecta o ataque Sybil de forma dinâmica e
com uma alta acurácia.

O relacionamento entre os vizinhos próximos proporciona uma classificação dos
nós através das opiniões de vizinhos. Contudo, esta classificação demanda uma sobre-
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carga na comunicação dos nós da rede, que reduz o tempo de bateria dos nós da rede. A
detecção torna-se complexa quando um atacante solicita associação através de conluio de
identidades, reduzindo a quantidade de vizinhos legı́timos. Além disso, a alta acurácia
pode ser afetada se aplicada em ambientes que requerem uma detecção em tempo real.
Esta queda na detecção acontece por que na detecção em tempo real novos padrões de
anomalias podem surgir, e os classificadores devem ser treinados a cada nova anoma-
lia. Como boa parte dos serviços prestados pela IoT exigem uma detecção em tempo
real, esta técnica torna-se difı́cil de ser aplicada em virtude da alta sobrecarga na rede e a
dependência de uma fase de treino.

4. Avaliação

Esta seção descreve uma avaliação da eficácia e do desempenho do mecanismo proposto
por [Abbas et al. 2013], chamado Lightweight Sybil Attack Detection Framework (LSD).
O mecanismo foi escolhido por que ele leva em consideração as caracterı́sticas de uma
rede IoT, como escalabilidade e baixa complexidade computacional. O LSD, que é ba-
seado na técnica de caracterı́sticas das redes, foi implementado no simulador de redes
(NS3). Inicialmente, ele foi desenvolvido na versão 2.30 do NS3 considerando apenas o
ataque Sybil com identidades fabricadas e nesta avaliação, ele foi migrado para a versão
3.21 e adicionado o ataque Sybil com identidades roubadas.

O cenário definido para a avaliação compreende um ambiente equivalente a uma
residência. Neste cenário, os nós da rede correspondem à objetos presentes numa re-
sidência como geladeira, fogão, televisão, e dispositivos computacionais. Estes nós atuam
na rede disseminando um fluxo de dados de forma sequencial para um destino. Um fluxo
de dados consiste no envio de uma mensagem de 256 bytes. A escolha de um nó origem
e de um nó destino acontece de forma aleatória e o nó origem não pode ser o destino.
Assim, o nó origem dissemina um fluxo de dados para os seus vizinhos que encami-
nham esses dados até o destino. Uma nova disseminação inicia apenas quando todos os
dados da disseminação anterior forem entregues ao destino. Já os nós atacantes realizam
requisições de associação à rede através de identidades fabricadas e roubadas. A avaliação
da eficácia adota requisições de associação de um nó atacante através do comportamento
churn ou em conluio variando de duas à cinco identidades.

Os parâmetros de simulação usados na configuração da rede IoT consideram a
quantidade de nós variando entre 20, 40, e 60. Estes nós podem ser móveis ou fixos, onde
os fixos compreendem 25% do total de nós. Eles também emitem a força do sinal recebido
(RSS) por até 100 segundos (s) e se deslocam na rede através do modelo de mobilidade
aleatório com velocidades entre 0.2m/s a 2m/s. A disseminação de conteúdo realizada
pelos nós emprega o padrão 802.15.4. A simulação foi repetida 30 vezes com o intervalo
de confiança de 95%, e cada simulação durou 600 segundos. Nos parâmetros do ataque
Sybil, o número de atacantes foi fixada em 10% do total dos nós, e o comportamento em
conluio solicita associação à rede com até cinco identidades por ataque.

As métricas empregadas na avaliação do mecanismo estão organizadas em eficácia
e eficiência do LSD. Na eficácia do mecanismo quatro métricas são adotadas, a Taxa de
Detecção (Tdet ), a Acurácia (Ac), os Falsos Positivos (Tfp), e a Efetividade do Ataque
(Tefat ). Já no quesito eficiência, esta avaliação utiliza uma métrica o Custo em Tempo
de Disseminação (Cdiss). Estas quatro métricas aferem o impacto do atacante no tráfego
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da rede, e a eficácia do mecanismo na detecção do ataque Sybil. A seguir estas métricas
serão apresentadas contextualizando seu objetivo e a forma de obtenção.

4.1. Resultados

Esta subseção descreve os resultados da eficácia e da eficiência do LSD. As Figuras 8(a)
e 8(c) mostram a Tdet do LSD numa rede sob ataque Sybil com comportamento Churn.
Nestas figuras, o comportamento Churn com identidades roubadas diminuiu a eficácia
de detecção do LSD pela metade numa rede esparsa (20 nós). Isto acontece devido à
técnica do LSD necessitar da cooperação dos vizinhos para localização de um nó. A
redução da eficácia do LSD também ocorre nos cenários mais densos, no entanto ela não
é expressiva quanto a de uma rede esparsa. As Figuras 8(b) e 8(d) mostram a eficácia do
LSD sob o ataque Sybil em conluio. Mesmo quando a rede é esparsa, este comportamento
tem impacto menor na redução da eficácia do LSD que o Churn por que o conluio de
identidades não faz associações e dissociações continuas.
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Figura 8. Tdet diante do Ataque Sybil com identidades roubadas e fabricadas

As Figuras 9(a) e 9(b) mostram a acurácia do LSD numa rede sob o ataque Sybil
com identidades fabricadas. Nestas figuras, o cenário mais denso, isto é com 60 nós,
apresentou uma melhor acurácia, alcançando 81% e 88% respectivamente. Quando a
rede torna-se mais esparsa a taxa de detecção é menor devido à quantidade de nós que
auxiliam no processo de detecção. Além disso, as precisões das detecções com 20 e 40
nós são menores quando comparada ao cenário mais denso. Isto ocorre devido à variação
no intervalo de confiança. As Figuras 9(c) e 9(d) mostram a acurácia do LSD sob o ataque
Sybil com identidades roubadas. Nestas figuras, o comportamento da detecção é inferior
à das Figuras 9(a) e 9(b). A acurácia do LSD é menor quando o atacante usa identidades
roubadas. Esta redução acontece em virtude da técnica de detecção empregada pelo LSD
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desconsiderar a verificação das identidades legı́timas da rede. Logo, ele tem a sua acurácia
comprometida quando o ataque Sybil emprega identidades roubadas, o que significa uma
maior vulnerabilidade desta técnica na disseminação de conteúdos.
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Figura 9. Ac diante do Ataque Sybil com identidades roubadas e fabricadas

As Figuras 10(a) e 10(c) mostram o comportamento do LSD numa rede sob o
ataque Sybil com o comportamento Churn. Ele possui uma alta Tfp para ambos tipos
de identidades. A medida que a rede torna-se densa, esta taxa diminui, o que mostra
a ineficiência do LSD em redes esparsas. Nas Figuras 10(b) e 10(b), a redução da Tfp

causada pelo comportamento conluio mostra que o LSD detecta este comportamento com
maior efetividade, principalmente quando o ataque usa identidades fabricadas. Logo, o
comportamento Churn acarreta maiores prejuı́zos durante a detecção do ataque Sybil na
disseminação de conteúdos.

As Figuras 11(a) e 11(b) mostram a efetividade do ataque Sybil com identidades
fabricadas numa rede com o LSD. Nesta figura, a efetividade do ataque num cenário
esparso é superior aos dos cenários mais densos, ou seja com 40 e 60 nós. Isto ocorre por
que a quantidade de nós que realizam a detecção de um atacante é menor, obtendo uma
menor quantidade de detecções. No instante 300 ocorre o ápice de ataques, justificando
a redução da acurácia do LSD, vide Figura 9(a) instante 300. A efetividade do ataque
Sybil com identidades roubadas, Figuras 11(c) 11(d), é ainda maior quando comparado
aos resultados das Figuras 11(a) e 11(b). Os atacantes obtiveram um maior exito por que
as identidades foram roubadas de nós legı́timos. O ataque Sybil obteve um maior sucesso
no cenário mais esparso, visto que o LSD não verifica a veracidade de uma identidade e a
quantidade de vizinhos é menor.
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Figura 10. Tfp diante do Ataque Sybil com identidades roubadas e fabricadas
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Figura 11. Quantidade de Ataques na Disseminação
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Figura 12. Custo para a disseminação de fluxos de dados

A Figura 12 mostra o impacto causado pelos comportamentos do ataque Sybil no
desempenho da disseminação de conteúdo. Nestas figuras é possı́vel observar como o
comportamento do ataque Sybil influencia na disseminação. No instante 100 segundos da
Figura 12(c), um dado nó numa rede de 20 nós disseminou um fluxo de dados até um nó
destino gastando 0.18 ms. Na Figura 12(d), neste mesmo instante um dado nó disseminou
o mesmo fluxo em 0.1 ms. O aumento do Cdiss causado pelo comportamento churn do
ataque Sybil ocorreu devido à autenticação do LSD necessitar de um tempo hábil para
identificar um atacante, pois ele realiza constantes associações e desassociações na rede,
o que causa sobrecarrega e aumenta o custo para disseminar um fluxo até um destino.
Assim, o ataque Sybil com o comportamento churn reduz a eficiência da disseminação de
conteúdo acarretando uma redução na qualidade de serviços.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou um estudo da eficácia e da eficiência sobre as técnicas de
detecção do ataque Sybil no serviço de disseminação de conteúdo da IoT. As técnicas de
detecção foram classificadas nas caracterı́sticas das redes, em criptografia, e no relaciona-
mento entre vizinhos. A eficácia do Lightweight Sybil Attack Detection Framework (LSD)
foi avaliada sob o ataque Sybil com identidades fabricadas e roubadas, e comportamentos
churn e de conluio. Este mecanismo apresentou uma baixa eficácia nos cenários mais
esparsos, principalmente quando o atacante usa identidades roubadas. A disseminação
de conteúdo foi prejudicada quando um atacante utiliza o comportamento churn. Por-
tanto, é necessário o desenvolvimento de técnicas eficazes de detecção do ataque Sybil
que suportem a qualidade do serviço de disseminação de conteúdo na IoT.
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Resumo. Este artigo propõe o FlowFence, um sistema eficiente e de reação
rápida para a detecção e a mitigação de ataques de negação de serviço em Re-
des Definidas por Software. A mitigação da inanição dos usuários legı́timos da
rede ocorre através da alocação de uma banda média para os fluxos, enquanto
os fluxos superiores à média são penalizados com o acesso a uma banda menor.
A penalização de diminuição de banda é exponencial à diferença entre o valor
médio e o valor atual de uso de banda do fluxo. Um protótipo do sistema foi
implementado e avaliado no Future Internet Testbed with Security (FITS).

Abstract. In this paper, we propose FlowFence, a lightweight and fast denial of
service detection and mitigation system for Software Defined Networking. The
mitigation procedure for network-user starvation allocates an average band-
width, while flows exceeding the mean are penalized with a lower bandwidth
assignment. The penalization is exponential to the difference between the fair
limit and the current bandwidth usage. A system prototype is implemented and
evaluated in the Future Internet Testbed with Security (FITS).

1. Introdução
O volume de tráfego de Ataques de Negação de Serviço (Denial of Service - DoS)

vem apresentando um padrão crescente, chegando aos 100 Gb/s em 2010 e 400 Gb/s em
2014. Esse tráfego compromete os principais enlaces, roteadores e serviços da Internet.
Ataques sofisticados imitam o tráfego legı́timo, dificultando a detecção e a prevenção.
A detecção baseada na origem não é uma tarefa trivial em ataques distribuı́dos, pois o
número de requisições gerado por cada atacante pode ser muito baixo. A detecção baseada
no destino é mais fácil que a baseada na origem, mas não evita o consumo de recursos
de rede da origem até o destino. A detecção hı́brida combina a detecção perto do destino
com mecanismos para bloquear o tráfego nos roteadores perto da origem do ataque. Desta
forma, é possı́vel reduzir a concentração de requisições falsas na vı́tima e, ao mesmo
tempo, reduzir o consumo de recursos na rede [Zargar et al. 2013]. Muitos mecanismos
hı́bridos sofisticados agem de forma distribuı́da ou requerem cabeçalhos adicionais nos
pacotes da rede, o que é lento e provocam sobrecarga.

Este artigo propõe o FlowFence, um sistema de prevenção de congestionamento
baseado em Redes Definidas por Software (SDN) para mitigar ataques de negação de

∗Este trabalho foi realizado com recursos da CNPq, CAPES, FAPERJ e Colciencias.
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serviço por inundação. O FlowFence aplica um simples controle de banda para redu-
zir o impacto de ataques sem a necessidade de adição de novos campos no cabeçalho
dos pacotes. O FlowFence se baseia em um controlador SDN que monitora o nı́vel de
ocupação das interfaces e atua nos roteadores direcionando pacotes para filas com largura
de banda limitada, quando um excesso de tráfego é detectado em uma interface. Quando
um congestionamento é detectado, o roteador notifica o controlador e o controlador envia
comandos aos roteadores para limitar o uso de banda nas interfaces congestionadas. Os
fluxos com consumo de banda maior que o uso equitativo são punidos com menor banda
designada, aplicando uma redução exponencial à diferença entre o uso de banda atual e o
uso equitativo. Um protótipo do FlowFence foi implementado no Future Internet Testbed
with Security - FITS [Moraes et al. 2014]. O protótipo foi avaliado e os resultados mos-
tram que o FlowFence evita a inanição dos usuários legı́timos em presença de ataques de
negação de serviço com altos volumes de inundação de pacotes.

Lim et al. propõem um mecanismo SDN para bloquear ataques de negação de
serviço distribuı́dos usando-se barreiras de custo computacional alto, como CAPTCHAs
[Lim et al. 2014]. Contudo, essa proposta modifica a pilha convencional TCP/IP. Braga et
al. propõem um Sistema de Detecção de Intrusão baseado em Mapas Auto Organizados
(Self Organizing Maps - SOM) [Braga et al. 2010]. Mattos e Duarte propõem o XenFlow
um mecanismo para garantir Qualidade de Serviço em redes virtuais [Mattos e Duarte
2014], do qual o FlowFence usa o mecanismo de administração de banda por fila.

2. O Sistema FlowFence Proposto

Considera-se que os atacantes são usuários que geram fluxos que podem afetar
o desempenho da rede, devido ao uso malicioso ou devido a tráfegos não esperados. É
assumido que o atacante não compromete o controlador ou os roteadores.

O controlador SDN mantém conexões seguras com os roteadores usando interfa-
ces com o plano de controle. Se um roteador detecta uma condição de congestionamento
em uma de suas interfaces, o roteador envia uma mensagem ao controlador que verifica a
topologia da rede e solicita estatı́sticas de cada roteador no caminho dos fluxos que pas-
sam pela interface congestionada. A centralização lógica do controle em SDN possibilita
a operação e, também, permite a reação rápida do controlador que se comunica com cada
roteador no caminho congestionado. A ideia fundamental é realizar o controle de con-
gestionamento da origem até o destino do fluxo, evitando uso desnecessário dos enlaces
do caminho. Os roteadores respondem enviando suas estatı́sticas de fluxos. Depois de
receber as estatı́sticas de fluxos de um roteador com uma interface congestionada, o con-
trolador classifica os fluxos. Os fluxos que usam menos banda do que o uso equitativo da
capacidade da interface são considerados bem comportados. Os fluxos com um uso de
banda maior do que o equitativo são considerados como mal comportados. Fluxos mal
comportados são punidos. Desta forma, se bwri > Ct/n, então fluxoi é mal comportado,
onde bwri é a banda do fluxoi, Ct é a capacidade do enlace e n é o número de fluxos
compartilhando o enlace. Portanto, a estratégia de uso equitativo beneficia os fluxos de
pouca largura de banda, pois esses causam um baixo impacto no uso de recursos da rede.
Uma classificação mais detalhada requer um Sistema de Detecção de Intrusão, o que in-
crementaria a complexidade do FlowFence e, portanto, fora do escopo deste trabalho.

Uma vez que os fluxos são classificados, o controlador envia ao roteador um co-
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(a) Procedimento da mitigação da condição de
congestionamento.

(b) Resultados de tempo de resposta de uma requisição de
conteúdo usando o Httperf.

Figura 1. O sistema FlowFence. (a) Cenário de teste. 1) o roteador detecta a
condição de congestionamento em uma interface e 2) notifica o controlador. 3) O
controlador calcula a divisão justa de banda para cada fluxo e 4) aplica o controle
de banda em todos os roteadores. (b) Resultado de tempo de resposta de uma
requisição de conteúdo na condição de ataque. Um cliente legı́timo recebe uma
resposta até quatro vezes mais rápido do que receberia sem o FlowFence.

mando para criar uma fila para cada fluxo e atribui um valor de banda independente a cada
fila. Os fluxos bem comportados recebem a banda de acordo com

bwi = bwri + (bwextra/ngood),

onde bwi é a banda usada pelo fluxoi, bwextra é a banda restante no enlace após a atribuição
de banda, e ngood é o número total de fluxos bem comportados.

A implementação do FlowFence atribui banda aos fluxos como se segue. Primeiro,
ocorre a atribuição de banda aos fluxos bem comportados. Depois, atribui-se a banda aos
fluxos classificados como mal comportados, os quais são punidos de forma exponencial
ao seu excesso. Finalmente, distribui a largura de banda restante entre os fluxos bem
comportados. Os fluxos classificados como mal comportados, recebem banda por

bwi = bwr/nbad − (1− e−(bwri−(Ct/n))) ∗ α ∗ bwri,

onde bwr é a banda restante no enlace após a atribuição de banda aos fluxos bem com-
portados, nbad é o número de fluxos mal comportados, Ct é a capacidade total da interface
e α é uma constante que o administrador de rede fixa para determinar a agressividade da
punição. Se α = 0, nenhuma punição é aplicada e, se α = 1, a punição máxima é aplicada
aos fluxos mal comportados.

3. Avaliação e Resultados
Um protótipo do FlowFence foi implementado como uma aplicação no contro-

lador POX1 e uma aplicação Python executada pelos roteadores. Os roteadores execu-
tam Open vSwitch2. A aplicação Python monitora o uso das interfaces, administra a
comunicação com o controlador e aplica o controle de banda. Todos os experimentos fo-
ram realizados no Future Internet Testbed with Security (FITS) e foram controlados com
o arcabouço MAGI. FITS é uma rede de testes interuniversitária desenvolvida por univer-
sidades brasileiras e europeias [Moraes et al. 2014]. MAGI é um arcabouço, desenvolvido

1POX é um controlador para Redes Definidas por Software (http://www.noxrepo.org/pox/about-pox/).
2Open vSwitch é um comutador implementado em software (http://www.openvswitch.org/).
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por DeterLab3, para criar experimentos controláveis e replicáveis. Nos experimentos do
FlowFence, cada nó foi implementado como uma máquina virtual e duas máquinas fı́sicas
hospedaram as máquinas virtuais. A topologia dumbbell, apresentada na Figura 1(a), foi
usada nos experimentos. O enlace ao servidor foi limitado a uma capacidade de 50 Mb/s.

HttpPerf foi usado para medir o tempo de resposta para um cliente quando solicita
conteúdo HTTP durante um ataque. Nos experimentos, o tamanho do conteúdo solicitado
foi de 1 kB, a uma taxa de 10 requisições por segundo, com um total de 100 requisições.
O experimento avalia a efetividade de FlowFence na mitigação de condições de conges-
tionamento devidas a ataques de inundação. Os experimentos foram executados durante
60 segundos. Cada inunda o enlace com uma carga de 50 Mb/s.

A Figura 1(b) apresenta o tempo médio de resposta para as 100 requisições, nos
cenários com e sem FlowFence. Os resultados mostram que o tempo de resposta é maior
quando não é usada a defesa. O tempo de resposta cresce quando o número de atacantes
e o volume da inundação aumentam. Quando o volume é 450 Mb/s, o tempo de resposta
é de aproximadamente 40 ms, no cenário sem o FlowFence. Contudo, com o FlowFence,
o tempo de resposta é 62% menor, ficando em aproximadamente 15 ms.

4. Conclusão
Este artigo propôs o FlowFence, um sistema de mitigação de negação de serviço

para Redes Definidas por Software. FlowFence identifica condições de congestiona-
mento, monitorando o nı́vel de uso das interfaces de saı́da dos roteadores da rede. Flow-
Fence rapidamente reage ao cenário de congestionamento usando controle de banda em
cada fluxo da interface congestionada. FlowFence não requer cabeçalhos adicionais na
pilha TCP/IP e não necessita de sistemas de detecção de intrusão. Os resultados mostram
que o FlowFence reduz o tempo de resposta das requisições na rede em até 62%.
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Abstract. With the increasing number of Distributed Denial of Service (DDoS) 

attacks, detect them has become essential to maintaining the reliability of 

institutions using the internet. In this sense, different algorithms have been 

used to analyze network traffic, such as neural networks, decision trees, 

principal component analysis and others. However, these algorithms do not 

use dynamic features to classify network traffic. This article proposes to use 

the Analysis Quantification of Recurrence based on the extraction of dynamic 

characteristics combined with the clustering algorithm A-Kmeans to perform 

traffic classification. The results confirm the accuracy of the model that 

reached minimal number of false alarms when tested with the CAIDA data set. 
 

1.   Introdução 
 

A detecção de intrusão baseada em anomalias de redes, que compara os dados coletados 

com registros de atividades consideradas normais no sistema [Tsai et al. 2009], vem 

sendo muito explorada atualmente devido aos inúmeros e persistentes Ataques 

Distribuídos de Negação de Serviço (DDoS), os quais utilizam até milhares de 

computadores para atacar uma determinada máquina, distribuindo a ação entre elas. A 

análise baseada em anomalia pode ser usada para alerta e prevenção de ataques que 

ainda não possuem uma assinatura, fornecendo também conhecimento para futuros 

estudos e definição de novos comportamentos anômalos. Entretanto, as técnicas 

existentes para detecção de ataques DDoS ainda possuem muitas limitações e a sua 

eficácia pode ser comprometida devido ao excesso de falsos alertas que são emitidos, 

como observado por [Ganame et al. 2008]. 

Embora o tráfego de rede demonstre a existência de comportamentos dinâmicos 

não lineares, dentre os quais a recorrência, não foram identificadas propostas que 

explorem, simultanemente, características dinâmicas e análise da quantificação da 

recorrência para classificação do tráfego de rede. A Análise da Quantificação da 

Recorrência (AQR) [Webber e Zbilut 1994] pode proporcionar um valoroso campo para 

pesquisa científica na área de Segurança Cibernética, pois analisa uma tendência que 

determina o comportamento do tráfego não linear que se repete ao longo de um 

determinado intervalo de tempo.  

         Levando-se em consideração a AQR, é possível extrair diversas características 

dinâmicas do comportamento específico para cada sistema, que são chamadas de medidas 

de quantificação da recorrência, tais como Taxa da Recorrência (REC), Determinismo 

(DET), Entropia (ENT), Tendência (TREND), Laminaridade (LAM) e outras. Essas 

características dinâmicas extraídas da AQR, tem grande vantagem sobre as extraídas 

diretamente da análise de séries temporais, por exemplo, pois a AQR diminui os falsos 

alarmes, tendo em vista que picos de elevação do tráfego momentâneos não são levados 

em consideração, a não ser que eles delimitem uma tendência e provoquem uma mudança 

considerável e acima dos limites dos valores das características dinâmicas normais 

obtidas durante a fase de treinamento. 
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         A AQR vem sendo utilizada com sucesso para o reconhecimento de sinais de voz 

patológicos, conforme [Lopes et al. 2013] e [Vieira et al. 2012], onde são utilizadas 

amostras para aplicar a análise da recorrência, construção do gráfico da recorrência, e 

extração de diversas características dinâmicas que melhor se adequam ao tipo de sinal 

que está sendo verificado, usando ao final um classificador para determinar se é 

patológico ou não. 

Um dos poucos trabalhos que empregam características dinâmicas para detectar 

anomalias no tráfego de rede, embora não analise sua recorrência, está caracterizado no 

modelo utilizado em [Yuan et al. 2014]. O autor combina o algoritmo K-Means (com 

número fixo de clusters) com a Transformada Wavelet (TW) e a AQR, porém a 

quantidade de falsos positivos ultrapassa 8% quando utiliza a base de dados DARPA 

1999. Além disso, os dados estatísticos caracterizam apenas ataques DoS, enquanto a 

grande maioria dos ataques atuais ocorre de maneira distribuída (DDoS).  

Este trabalho apresenta um método para detecção de DDoS que utiliza a AQR 

baseada na extração de características dinâmicas, com emprego da clusterização A-

Kmeans, que calcula automaticamente o número de clusters, para classificar o tráfego de 

rede. Os resultados preliminares com a base CAIDA demonstraram eficiência do método. 

2.   Detalhamento da Solução 
 

Visando diminuir a quantidade de alarmes falsos na detecção de DDoS, este trabalho 

explora a aplicação da Análise de Quantificação da Recorrência baseada na extração de 

características dinâmicas em uma série temporal não estacionária, em conjunto com a 

clusterização pelo algoritmo A-Kmeans, algoritmo onde o cálculo do número de clusters 

é feito automaticamente. O cálculo automático evita erros de acurácia do K-Means, no 

qual o número de clusters é determinado pelo pesquisador. 

Para detecção de ataques DDoS, a aplicação da AQR exige a utilização de atributos 

que caracterizem as anomalias de interesse em uma série temporal. A identificação destes 

atributos foge ao escopo deste trabalho, tendo sido adotados os atributos identificados em 

[Oo et al. 2014], os quais usaram métodos estatísticos para testar e validar os atributos 

que permitem a caracterização de DDoS. De acordo com [Oo et al. 2014], os atributos 

que se adequam ao tipo de ataque DDoS são: Número de Pacotes (Num_Pac), Número de 

Bytes (Num_Bytes), Média do Tamanho dos Pacotes (M_Pac), Variância de Tempo dos 

Pacotes (Var_Tem_Pac), Variância de Tamanho dos Pacotes (Var_Tam_Pac), Taxa de 

Pacotes (Tax_Pac), Taxa de Bytes (Tax_Bytes).  

Conhecidos os atributos, cada um é amostrado na forma de uma série temporal, em 

períodos equidistantes. Para adequação dos limites ou parâmetros que serão utilizados no 

Algoritmo A-Kmeans, na classificação do tráfego, em cada série temporal não 

estacionária, será aplicada a Análise da Quantificação da Recorrência. Inicialmente, para 

aferição do modelo, uma base de dados com tráfego normal (sem ataques) é utilizada.  

A Equação da Recorrência, segundo [Vieira et al. 2012], é computada com base em 

uma série temporal x = {xi}, i = 1, 2, ..., n, onde o estado Xj da série representa o estado 

do tráfego e é expresso conforme Equação (1), sendo m a dimensão de imersão, τ o tempo 

de atraso e N = n - (m-1) τ. 

  
NjmxjxjxjXj ,...,2,1],)1(,,[ =+++= ττ

                                                       (1) 

Depois de calcular os estados de tráfego, utiliza-se a Equação da Recorrência (2)   

para analisar os fenômenos de recorrência de cada um deles.  

 
NjXjXiRij ...,2,1||),||( =−−= εθ

                                                          (2) 
Na Equação (2), Rij é um elemento da matriz de recorrência, ε é o limiar, Xi é um  

estado do sistema no espaço de fase m-dimensional, N é o número de estados e θ é a 

função definida pela Equação (3). 
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Se a distância entre os estados Xi e Xj é menor do que o limiar (ε), então o valor de 

Rij é 1 e existe um marcação “ponto preto” em (i, j) no Gráfico da Recorrência; caso 

contrário, o valor de Rij é 0 e existe uma marcação “ponto branco” em (i, j).  

Na fase de extração de características dinâmicas, foram utilizadas a Razão da 

Recorrência (RR), a Entropia (ENT) e o Determinismo (DET), tal como [Vieira et al. 

2012], sendo estas características testadas neste trabalho com enfoque em Ataques DDoS. 

Para poder avaliar qualquer série de tráfego, as texturas da estrutura (Gráfico da 

Recorrência) são quantificadas através do cálculo da RR, DET e ENT, como segue: 

        1) Razão de Recorrência (RR) - mede a densidade dos pontos de recorrência no 

Gráfico da Recorrência; 

        2) Determinismo (DET) - razão entre o número de pontos de recorrência que 

formam as estruturas diagonais e todos os pontos de recorrência. Está relacionado com a 

previsibilidade do sistema. 

        3) Entropia de Shannon (ENT) - representa a distribuição de frequências dos 

comprimentos das linhas diagonais e reflete a complexidade da estrutura determinística 

presente no sistema. 

A última fase aplica o Algoritmo A-Kmeans, onde foi estabelecido que, se a maioria 

dos clusters existentes forem anômalos, o tráfego será classificado como Ataque DDoS.  

3.  Resultados Preliminares 

Nos experimentos, o método proposto calcula as características dinâmicas do tráfego de 

rede (RR, ENT e DET) para cada série temporal referente à janela deslizante de 60 

(sessenta segundos) cada uma. O fato do número de clusters do K-Means ser fixo, como 

visto em [Yuan et al. 2014], foi testado comparativamente com o algoritmo A-Kmeans 

(vide Tabela 1), que utiliza o cálculo automático do número de clusters. 

Na fase de treinamento do modelo, foi utilizada a Base de Dados CAIDA 2008 

[CAIDA 2008] para caracterizar o tráfego normal e a CAIDA 2007 [CAIDA 2007] para 

classificar o tráfego de Ataque DDoS. Ressalta-se que nos testes foram intercaladas linhas 

de tráfego de ataque com linhas de tráfego normais, da seguinte maneira:  

• CAIDA 2008 - Tráfego Normal – 3661 segundos (1 hora de tráfego); 

• CAIDA 2007 - Tráfego Ataque DDoS – 3955 segundos (1 hora de 

ataque); 

• CAIDA 2007/2008- Tráfego Ataque/Normal- 7616 segundos (2 horas de 

trafego misto). 

Os testes foram procedidos em quatro fases, sendo que a primeira utilizou a Base 

CAIDA 2008 para treinar o modelo, determinando os limitadores e os parâmetros a 

serem utilizados para a classificação de tráfego normal. A segunda fase utilizou a Base 

CAIDA 2007 (Ataque DDoS) para verificar se os ataques seriam detectados. A terceira 

fase mesclou tráfego normal com Ataque DDoS. Na quarta fase foram realizados testes 

com o modelo de [Yuan et al. 2014] com a base de dados CAIDA, pois o autor usou a 

DARPA 1999 para seus testes, a fim de permitir a comparação do modelo proposto com 

o de Yuan. Testes de desempenho ainda não foram realizados de maneira sistemática, 

porém observou-se baixo custo computacional para a utilização da AQR com base em 

características dinâmicas, quando combinada com o algoritmo A-Kmeans. 

Conforme mostra a Tabela 1, os resultados demonstram melhor acurácia da 

solução proposta (95.38% contra 89.23%) e significativa redução nas taxas de falsos 

positivos (de 4.62% para 1.54%) e falsos negativos (de 10.77% para 4.62%). Observou-

se também o forte impacto relacionado a troca do classificador K-Means pelo A-

Kmeans (95.38% contra 83.08% na acurácia; 1.54% contra 13.54% nos falsos positivos; 
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4.62% contra 16.92% nos falsos negativos), demonstrando a potencialidade da 

combinação AQR+A-Kmeans.  

 
    ALGORITMO 

                                      RESULTADOS 
Acurácia (%) Falso Positivo (%) Falso Negativo (%) 

TW+AQR+K-Means 89,23 4,62 10,77 
AQR+K-Means 83,08 13,54 16,92 
K-Means 69,23 38,33 30,77 
A-Kmeans 75,35 12,31 24,75 
AQR+A-Kmeans 95,38 1,54 4,62 

Tabela 1 - Taxas de acertos obtidas (CAIDA 2007/2008). 

3.   Considerações finais 
 

A eficácia de métodos de detecção de DDoS baseados em análise de anomalias tem 

sido um desafio para projetistas de algoritmos de detecção. O uso de Análise da 

Quantificação da Recorrência, mesmo utilizada com sucesso em outras áreas, é pouco 

explorada no contexto de análise de anomalias no tráfego de rede. Este trabalho 

explorou sua aplicação na detecção de DDoS, avaliando-a conjuntamente com a 

extração de características dinâmicas e o classificador A-Kmeans, tendo verificado 

acurácia elevada quando comparada com o trabalho similar [Yuan et al. 2014]. Os 

resultados preliminares foram obtidos com as bases de dados CAIDA 2007 e 2008 e 

serão expandidos com o uso de outras bases em testes mais exaustivos que também 

devem incluir testes de desempenho. Testes de outros algoritmos juntos com a AQR e 

A-Kmeans, tais como a Transformada Wavelet também serão avaliados em trabalhos 

futuros. 
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Resumo. A Internet das Coisas (IoT) se refere à interconexão da rede formada 

por objetos inteligentes, além do conjunto das tecnologias que compõem esses 

objetos e suas aplicações e serviços. Possui grandes limitações em recursos 

computacionais, o que torna desafiadora a questão de segurança dos dados. 

Este trabalho analisa o desempenho do protocolo de segurança DTLS em 

ambientes IoT. Foi utilizado o ambiente de simulação Contiki para a análise de 

consumo de energia e tempo de resposta em uma rede cliente/servidor com 

DTLS. Os resultados obtidos mostram que o DTLS é uma solução viável para 

ser utilizado na IoT e que pequenas alterações no protocolo padrão podem 

melhorar o desempenho.  

1. Introdução 

 A Internet das Coisas (ou IoT, do inglês Internet of Things) possibilita a 

interconexão de objetos inteligentes com a rede tradicional [Palatella et al 2013]. Os 

protocolos existentes para a Internet tradicional, como HTTP (Hyper Text Transfer 

Protocol), TCP (Transport Control Protocol) e IP (Internet Protocol) não consideram 

as características de dispositivos com poucos recursos de memória, processamento e 

energia, como é caso da IoT. Entretanto, vários novos protocolos, como CoAP 

(Constrained Application Protocol) na camada de aplicação e 6LoWPAN (IPv6 Over 

Low Power Wireless Personal Area Network) na camada de rede já foram padronizados 

para substituir protocolos como HTTP e IP na IoT [Palatella et al 2013]. Um problema 

que permanece em aberto é o protocolo de segurança a ser utilizado. Vários autores têm 

proposto o uso do protocolo Datagram Transport Layer Security (DTLS) como 

alternativa [Keoh et al 2014]. O DTLS foi desenvolvido para ser usado com o protocolo 

de transporte UDP (User Datagram Protocol). Este artigo analisa o desempenho do 

protocolo DTLS em uma rede IoT. Alguns trabalhos recentes analisam o uso de DTLS e 

propõe algumas modificações no protocolo [Keoh et al 2014]. Neste trabalho será 

analisado o desempenho do DTLS e algumas variações [Raza et al 2013] [Hartk e 

Bergmann 2012], que não foram analisadas em conjunto na literatura.  

2. Protocolo DTLS 

 O DTLS é um protocolo de segurança que automatiza o gerenciamento e a 

distribuição de chaves, além de automatizar a autenticação e a encriptação dos dados, 

utilizado para proteção das mensagens trafegadas via UDP para aplicações 

cliente/servidor [Rescorla e Modagugu 2006]. O handshake do DTLS é organizado em 

flights, usado para negociar chaves de segurança, conjuntos de codificação e métodos de 

compressão. Só após o handshake é que cliente e servidor podem enviar dados. Na sua 
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forma completa, o handshake possui seis flights, como mostra a Figura 1. 

Opcionalmente, o DTLS pode usar certificados digitais no cliente e servidor. Neste 

trabalho não serão usados certificados.  

Uma das propostas na literatura para melhorar o desempenho é o handshake 

reduzido [Hartk e Bergmann 2012]. O handshake padrão tem dois flights adicionais 

quando comparado com o comumente utilizado TLS, resultante da adição de uma troca 

de cookies sem estado. Esta troca é projetada para evitar certos ataques de negação de 

serviço. No entanto, isto pode ser reduzido em um datagrama, permitindo que um 

handshake completo possa ser encurtado para quatro fligths (ou seja, retirar os fligths 2 

e 3, incluindo os serviços destes no flight 1). Outra proposta para adaptar o protocolo 

DTLS ao contexto da IoT foi apresentada por [Raza et al 2013], que basicamente é uma 

compressão do cabeçalho DTLS para reduzir a quantidade das informações trafegadas. 

Nesse trabalho recebeu a notação de DTLS comprimido.  

 
Figura 1 - Flights do Handshake no DTLS 

3. Análise de Desempenho do Protocolo DTLS  

 Para análise de desempenho do protocolo DTLS foi utilizado o Sistema 

Operacional Contiki e o simulador Cooja [Contiki 2015], que vem sendo amplamente 

utilizado em sistemas IoT. As simulações utilizam dois nós em uma arquitetura 

cliente/servidor (Figura 1). Foi utilizada a seguinte pilha de protocolos: CoAP, DTLS, 

UDP, 6LoWPAN e IEEE 802.15.4. O modelo do canal de rádio é o UDGM (Unit Disk 

Graph Model). O dispositivo simulado é o Wismote (16 MHz, MSP430, 

microcontrolador 16-bit RISC, 128/16 kB de ROM/RAM e transceptor IEEE 802.15.4), 

por ser mais robusto em memória e processamento, necessários para a utilização do 

DTLS. O algoritmo de criptografia utilizado é o AES e o tamanho de chave é de 128 

bits. 

A Figura 2 apresenta a média de tempo do handshake para cliente e servidor, 

separadas por fligths. É possível verificar que tanto no cliente como no servidor, os 

fligth 4, 5 e 6 são os que duram mais tempo, por causa das definições e troca de chaves, 

ou seja, no estabelecimento da comunicação segura. O uso do DTLS comprimido 

apresenta um desempenho muito próximo ao DTLS padrão. 
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Figura 2 - Tempo total do handshake por flights 

 Na Figura 3 são comparados o consumo de energia do cliente e servidor por 

flight do handshake. No cliente com DTLS padrão, o pico de consumo ocorre no flight 

4, fase em que ele recebe os dados que serão utilizados na definição das chaves. Já no 

servidor padrão, esse pico ocorre no flight 5, fase em que ele define a chave a ser 

utilizada na comunicação segura e recebe a confirmação do cliente nesse processo, para 

solicitar o fechamento do handshake, que ocorre no flight 6. No servidor com DTLS 

padrão o consumo de energia se mantém maior que o DTLS comprimido em todos os 

flights. Portanto, no processo de handshake, o DTLS comprimido apresenta um melhor 

desempenho em relação ao consumo de energia (Figura 3), ainda que não tenha 

influência significativa no tempo (Figura 2). 

 
Figura 3 - Consumo de Energia por flight 

 A Figura 4a mostra o tempo total do handshake para cliente e servidor, usando o 

DTLS padrão, DTLS comprimido e o handshake reduzido. Ao se utilizar o handshake 

reduzido o tempo fica aproximadamente 25% menor que no handshake completo. Isso 

por que foram retirados dois fligths. Em relação ao consumo total de energia (Figura 

4b), com o handshake completo no servidor, o formato comprimido é em média 16% 

menor em relação ao formato padrão, e no cliente o formato comprimido é 12% menor 

que o formato padrão. Já em comparação ao handshake reduzido, no servidor a redução 

é de 26% em relação ao DTLS padrão e de 28% no comprimido; já no cliente a redução 

é de 15% em relação ao DTLS padrão e de 16% no comprimido. Como esperado, ao se 

reduzir os flights no handshake, o tempo e consumo de energia total diminuem, 

sugerindo que o uso de handshake reduzido e compressão do DTLS podem trazer 

ganhos significativos de desempenho. 
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Figura 4. (a) Tempo total do handshake       (b) Consumo total de energia do handshake 

 

 Outra análise feita foi o envio de um pacote de dados entre cliente e servidor, 

após o estabelecimento da conexão segura. O cálculo de consumo de energia é iniciado 

a partir de estabelecido o handshake. A Figura 5(a) mostra o consumo de energia com 

DTLS padrão, DTLS comprimido e sem DTLS, para uma requisição do cliente ao 

servidor e envio de um pacote de dados pelo servidor. Não utilizar segurança (sem 

DTLS) consome menos da metade da energia comparado ao uso do protocolo DTLS. O 

tempo para envio e recebimento de um pacote de dados (requisição do cliente para o 

servidor) é o RTT (Round Trip Time). O tempo RTT para um cliente sem DTLS teve 

uma grande diferença em relação a um cliente com DTLS, como mostra a Figura 5b. O 

RTT aumenta com o uso de DTLS padrão e DTLS comprimido, por causa da 

criptografia das mensagens de requisição e resposta entre cliente e servidor. 
 

 
Figura 5. (a) Consumo de energia para um pacote de dados       (b) Tempo total (RTT) no cliente 

   

4. Considerações Finais 

 Os resultados obtidos mostram que a compressão do cabeçalho no DTLS reduz o 

consumo de energia na rede, o que torna esse formato recomendado para uso nas redes 

IoT. O handshake reduzido apresenta bons resultados em relação ao tempo para 

estabelecer uma conexão segura, reduzindo também o consumo de energia. Estas duas 

propostas são bastante promissoras para serem utilizadas na IoT.  Os trabalhos futuros 

incluem verificar o impacto do uso de certificados no DTLS e analisar outras 

arquiteturas e cenários de rede, como uma arquitetura orientada a serviços. 
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Abstract. Security is a major concern in computer networking, which faces in-
creasing threats as the commercial Internet and related economies continue to
grow. Our work aims to explore advances in Cyber Threat Intelligence (CTI)
in the context of Software Defined Networking (SDN). More specifically, we
propose IntelFlow, an intelligence detection system for Software Defined Net-
working (SDN) that follows a proactive approach using OpenFlow to deploy
countermeasures to the threats learned through a distributed intelligence plane.
We show through a proof of concept implementation that the proposed system is
capable of delivering a number of benefits in terms of effectiveness, altogether
contributing to the security of modern computer network designs.

1. Introduction
Intruder Prevention and Detection Systems (IDPS) are security-oriented networking de-
vices that monitor, analyze, and respond against different threats by using a myriad of
methods, including signatures and anomaly detection algorithms. Continuous efforts on
the security front on IDPS and networking technologies are devoted to catch up with the
innovative attack vectors from the threatening parties, which count (and even sell as a
Service) bots in the size of 10s of thousands of infected hosts capable of initiating DDoS
attacks in the order of 100s of Gbps.1

Over the years, information related to (ongoing) computer security threats are
being published with more frequency, though, most of the the information is not correctly
evaluated when delivered or is often irrelevant for an organization. Recent advances in
open source IDPSs, more specifically BroIDS, includes an intelligence interface
to read data provided by external sources. Such developments go hand in hand with
the recent trend on Cyber Threat Intelligence (CTI) [Johnson et al. 2014], where trusted
organizations join their forces and share their intelligence about detected threat
information [iSIGHT 2014, p. 3].

In our work, we are argue that the only path forward to advance the Internet se-
curity and be able to protect against DDoS attacks is having organizations act collabora-
tively in a distributed, joint approach to fight back security threats. Towards this end, we
propose IntelFlow, an intelligent system of intruder detection and prevention that lever-
ages CTI frameworks in the context of Software Defined Networks [Kreutz et al. 2015]
to proactively create security rules that allow blocking malicious traffic by programming
OpenFlow-enabled switches.

1https://blogs.akamai.com/2015/08/q2-2015-state-of-the-internet-security-report-released.html

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

322 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



2. Related Work

SnortFlow [Xing et al. 2013] builds a flexible IPS system in cloud environments, base on
the performance evaluation of the virtual machines, reconfiguring the network in case of
any abnormal activity. However, SnortFlow only focuses on an intra-domain environment,
with a snort agent acting on the domain of the XEN virtualization platform.

BroFlow [Lopez et al. 2014] proposes a system capable of reacting against Denial
of Service (DoS) attacks in real time, combining Bro IDS and the OpenFlow application
programming interface. However, the authors only use reactive applications to counter
those threats, without generating policies based on threats learned.

IPSFlow [Nagahama et al. 2012] is a solution of IPS based on SDN/OpenFlow
with automatic blocking of malicious traffic. IPSFlow uses an application that allows the
communication with the SDN controller. However, the time taken to detect threats is long,
since each IDS waits for the confirmation of the controller to continue sending packets,
as it does not mirror interfaces.

3. IntelFlow Architecture

The IntelFlow architecture (Fig. 1) is composed by the following modules: (1) Process
Connectors: Receive notifications from Bro about a possible threat, (2) Decider: Make a
decision based on the type of analyzed information, (3) False Positive: Evaluate whether
the unknown source is a false positive or not, (4) Intel framework: Handle the intelli-
gence received from reliable sources, formatting them to Bro IDS fields with intelligence
indicators, (5) Knowledge Plane(KP): Store the information of known or unknown threats
previously processed by the Notice and Intel frameworks, (6) Flow Mapping: Perform the
flow mapping of the store data, and (7) IntelFlow application: Execute reconfiguration’s
actions on switches affected. The remaining components are part of the original Bro IDS
and the SDN controller architectures. IntelFlow reads intelligence feeds by using of the
Collective Intelligence Framework (CIF)2and Bro’s input framework.

Figure 1. IntelFlow Architecture

2http://csirtgadgets.org/collective-intelligence-framework/
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SDN architectures can be divided into three types of control applications: reactive,
proactive, and hybrid. In this paper, we focus on RESTful APIs for proactive applications
where the detection intelligence is based on CIF imported into an IDS.

To take advantage of the intelligence sources, these need to be reliable, and, in
turn, relevant, actionable, and valuable for the organization [iSIGHT 2014]. Based on this
intelligence, organizations can deploy countermeasures based on the experience ac-
quired by their trusted organizations. IntelFlow countermeasures are based on OpenFlow
rules set by the SDN controller of choice (OpenDaylight) using the HTTP PUT methods.
OpenFlow flow entries with drop action discard all packets from the sources responsible
for the attack – optionally forwarding the flow packets to a HoneyPot server for further
analysis. The essential part of our work consists in defining new flows according to the
event triggered, e.g., a flow created for DoS is different that another flow for malicious
domains. To avoid duplicate flows, we add a different priority value for each one. Finally,
countermeasure are installed in the OpenFlow-enabled data plane devices.

4. Prototype and Experimental Evaluation
The prototype implementation uses Open vSwitch as OpenFlow device, KVM virtual ma-
chines to host servers such as Bro, CIF, SDN controller and containers instead of hypervi-
sors to emulate the behavior of malicious hosts with minimum impact over performance.

We evaluate two types of attacks: DoS and malicious websites. When using a
proactive approach, new security filters, learned periodically from CIF, are added to the
OpenFlow switch flow table before new threats hit the network. In the reactive intelli-
gence approach, our system reacts against different malicious events, that have not been
registered yet in the flow table, by matching the threats detected and the intelligence lo-
cated in the KP. Once an indicator is found, IntelFlow immediately sends countermeasures
dropping the origin of the malicious packets, and the same time sends a copy of the attack
source to a HoneyPot Server for deep analysis.

The communication between Bro IDS, controller, and CIF is based on a dedicated
channel using SSL protocol, ensuring an secure and isolated communication between
them. The countermeasure messages are sent in JSON format, and these contain flow
data such as “destination and source IPs”, “destination port”, “ethertype”, “priority”, and
the “protocol field” that indicate actions to match against a specific threat. All our experi-
ments were executed ten rounds, varying the number of containers and the rate of packets
per second involved in each attack. Figure 2(a) illustrates DoS attack experiments and
how the attack traffic is mirrored to Bro and in turn dropped by SDN controller. Fig-
ure 2(b) compares the response time (tr) for different packet sending speeds from 200 to
104 packets per second (rpps). We consider 104 the capacity threshold of each container.

Our experiments evaluate the behavior of both proactive and reactive methodolo-
gies. We note better tr for all values of rpps when using the intelligence. Also, from 4∗103
pps to 104 pps, tr grows faster in the conventional methodology because at higher rates
the intelligence shows to be more efficient. The experiments also demonstrated that the
memory and CPU usage raised quicker to 100% in the conventional methodology (rpps =
6 ∗ 103) when compared to our proposed approach (rpps = 104).

In a second experiment, we use the more reliable malicious domain blacklists
(MDBLs), such as malware domain, to detect and block threats at the time that an
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user tries to access one of these malicious website. We demonstrate that the time to
disconnect the user from website is nearly small (70 msec). Thus, IntelFlow is capable of
intelligently blocking the access attempts from users to websites before or at the beginning
of the attack, e.g., preventing the victim getting infected with malware software.

Figure 2. Experimental evaluation of DoS attacks

5. Conclusions
In order to understand how the adversaries work, organizations resort to new security
approaches based on trusted, shared information, delivered in a timely manner, and ac-
tionable for organizations. This trend is referred to as CTI allows changing the security
model from reactive to proactive, enabling to develop new techniques to combat threats
based on experience acquired by other organizations. In this work, we present IntelFlow,
an architecture that leverages mechanisms of CTI and Bro to proactively drop different
types of threats. Our experiments show better response times when used the intelligence
located in the KP. As future work, we intend to explore with more detail the process of
correlation between the information obtained from reliable sources and from IDS sensors
strategically located in different public networks. By using machine learning, we could
design new attack models that allow collaborative efforts towards a more secure Internet.

References
iSIGHT (2014). What is Cyber Threat Intelligence and why do I need it? Technical report.

Johnson, C., Badger, L., and Waltermire, D. (2014). Guide to cyber threat information sharing.
Technical report, U.S Departament of Commerce.

Kreutz, D., Ramos, F., Esteves Verissimo, P., Esteve Rothenberg, C., Azodolmolky, S., and Uhlig,
S. (2015). Software-defined networking: A comprehensive survey. Proc. of IEEE, 103.

Lopez, M. A., Figueiredo, U., Lobato, A. P., and DUARTE, O. C. M. B. (2014). Broflow: Um
sistema eficiente de detecção e prevenção de intrusão em redes definidas por software. In CSBC,
Centro de Convenções Brasil 21. CSBC2014.

Nagahama, F. Y., Farias, F., Aguiar, E., Luciano, G., Granville, L., Cerqueira, E., and Antônio,
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Abstract. Identity-Based Cryptography (IBC) employs user’s identity as public
key, eliminating digital certificates. IBC is promising in constrained environ-
ments as Internet of Things (IoT) due to its benefits, such as facilitating public
key management. However, different aspects on IBC (e.g. the need for bilinear
pairing) require attention when applied to IoT in order to meet basic security re-
quirements on these environments. This paper presents a comparative analysis
of identity-based cryptosystems considering their application in IoT. The main
characteristics of IoT serve as reference for the analysis. Hence, this paper
contributes giving an overview about the benefits and drawbacks of the main
identity-based cryptosystems on IoT.

1. Introdução
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT, do inglês) é uma rede de dispositivos for-
temente conectados, dando suporte a aplicações ubı́quas em diversas áreas (ex. saúde,
segurança fı́sica, automação industrial e transportes) além de facilitar as atividades coti-
dianas [Sicari et al. 2015]. A IoT inclui diferentes tipos de dispositivos, como sensores,
atuadores, etiquetas RFID, smartphones e servidores, com capacidades computacionais,
funcionalidades e tamanhos diferentes. A segurança é um requisito fundamental para
muitas dessas aplicações, sendo necessária a proposição de mecanismos de segurança
apropriados para tratar com as caracterı́sticas desse novo ambiente, expectativas e neces-
sidades de segurança computacional dos usuários [Sicari et al. 2015].

Técnicas criptográficas vêm sendo aplicadas por vários anos para proteger os da-
dos digitais de falsificação ilegal e roubo. O conceito de criptografia baseada em identi-
dade (IBC – Identity-Based Cryptography) [Shamir 1984] tem se destacado, uma vez que
as chaves públicas são derivadas de informações públicas univocamente identificando um
usuário (e.g. CPF para indivı́duos ou IP para máquinas) e dispensam mecanismos de
autenticação. A IBC possui várias vantagens contribuindo positivamente para a proteção
dos dados digitais no ambiente complexo da IoT [Sicari et al. 2015]. Ela simplifica o
gerenciamento de chaves públicas, por eliminar o uso de certificados digitais, além de
reduzir a sobrecarga de comunicação com trocas de mensagens de verificação de certifi-
cados e o tempo de resposta das aplicações. Há um ganho considerável em eficiência, pois
para uma comunicação segura e autentica, não há necessidade de troca de chaves, além
de uma redução da complexidade e do custo para estabelecer e manter a infraestrutura de
chaves públicas. Tais caracterı́sticas fazem a IBC convergir com as necessidades da IoT.

Objetivo: A IBC apresenta desvantagens, por exemplo a necessidade por uma
entidade incondicionalmente confiável (Public Key Generator – PKG), responsável por
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gerar e manter a custódia das chaves privadas do sistema. A PKG é capaz de personificar
qualquer usuário. Outra exigência da IBC é que chaves devem ser entregues aos usuários
através de canais confidenciais e autenticados. No entanto, como o mecanismo de crip-
tografia em geral precisa ser usado para engendrar (bootstrap) o esquema de segurança,
tais canais ainda não existem. Desta forma, este artigo procura contribuir com a literatura
através de uma análise comparativa entre criptossistemas baseados em identidade e suas
adequações quando aplicados ao contexto de IoT. As análises comparativas consideram
as caracterı́sticas de cada criptossistema analisado assim como as caracterı́sticas e requi-
sitos de segurança dos usuários no ambiente ubı́quo. Este artigo aponta os pontos fortes e
fracos de cada criptossistema para o ambiente da IoT, contribuindo assim para uma visão
mais clara sobre suas vantagens e desvantagens.

2. Análise Comparativa
Identificados da literatura, cinco criptossistemas baseados em identidade formam a base
para a análise comparativa apresentada nesta seção. Dentre os criptossistemas estão: Iden-
tity Based Encryption (IBE), Cocks, Boneh-Gentry-Hamburg (BGH), Secure Key Issuing
(SKI) e ID-based Authenticated Key Agreement (ID-AKA). Eles representam dois gru-
pos principais classificados pela sua forma de implementação: i) suportados por empa-
relhamentos e ii) suportados por estratégias alternativas ao emparelhamento, como por
exemplo, resı́duos quadráticos e o problema de Diffie-Hellman, i.e. uso de operações ma-
temáticas fáceis de computar, porém difı́ceis de reverter. Esses dois grupos são diferencia-
dos pelos seus custos computacionais. O cálculo de emparelhamentos, por exemplo, gera
um alto custo computacional tornando as propostas de IBC suportadas por essa solução
inadequadas para os dispositivos em IoT.

Dentre os aspectos observados na análise comparativa, além do suporte por empa-
relhamento ou outra estratégia, estão a custódia de chaves, o tamanho dos criptogramas,
necessidade de algoritmos aleatórios e necessidade de acordo de chaves. A seguir, as
principais caracterı́sticas das cinco abordagens analisadas são brevemente descritas a fim
de contextualizar os aspectos principais de cada abordagem sumarizados na Tabela 1.

IBE [Boneh and Franklin 2001]: uma das primeiras implementações de IBC, tem como
base os emparelhamentos bilineares. Além disso, se apoia em uma PKG incondicional-
mente confiável, introduzindo o problema da custódia de chaves;

Cocks [Cocks 2001]: estratégia que surgiu paralelamente à proposta IBE, é suportada
por resı́duos quadráticos, que são computacionalmente mais baratos que emparelhamen-
tos. Este esquema possui a mesma estrutura de entidade confiável adotada em IBE, por-
tanto, não trata o problema da custódia de chaves. Uma caracterı́stica importante é que
o algoritmo de cifração inclui dois elementos internos a cada bit da mensagem original,
produzindo mensagens cifradas muito grandes;

BGH [Boneh et al. 2007]: suportado por resı́duos quadráticos, o BGH tem a mesma
estrutura de geração de chaves que o IBE e o Cocks, mantendo o problema da custódia
de chaves. Com o intuito de diminuir o problema do tamanho das mensagens cifradas
de Cocks, o BGH sugere um novo algoritmo de cifração onde elementos aleatórios são
reutilizados. Entretanto, esse algoritmo tem complexidade polinomial de ordem quatro, o
que diminui consideravelmente a eficiência do método;

SKI [Lee et al. 2004]: baseado no emparelhamento bilinear, o diferencial do SKI é a
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adoção de uma estrutura hierárquica de autoridades confiáveis, composto por um centro
de geração de chaves (Key Generation Center – KGC), que produz as chaves privadas,
além de múltiplas autoridades de manutenção da privacidade das chaves (Key Privacy
Authorities – KPAs). Essa estrutura resolve parcialmente o problema da custódia de cha-
ves, pois permite que as KPAs cooperem mutuamente para reaver o conteúdo de men-
sagens cifradas neste sistema. Esta cooperação é conhecida como conluio por mensa-
gem. Um aspecto negativo da adição das KPAs é o aumento do custo de implantação e
manutenção do criptossistema, pois há mais elementos envolvidos;

ID-AKA [Cao et al. 2010]: tem como base o problema Diffie-Hellman, sendo mais efi-
ciente que o uso de emparelhamentos bilineares. A confiança em um PKG é mantida,
não resolvendo o problema da custódia de chaves. A principal diferença do ID-AKA é
completar o acordo de chaves com a troca de apenas duas mensagens, reduzindo signifi-
cativamente a sobrecarga de comunicação em relação às outras propostas.

IBE Cocks BGH SKI ID-AKA

Base emparelhamento
bilinear

resı́duos
quadráticos

resı́duos
quadráticos

emparelhamento
bilinear

problema
Diffie-Hellman

Prós

criptogramas
com tamanho
equivalente à
mensagem original

mais eficiente
que BGH

criptogramas
com tamanho
equivalente à
mensagem original

criptogramas
com tamanho
equivalente à
mensagem original

previne custódia
de chaves

criptogramas
com tamanho
equivalente à
mensagem original

algoritmos
aleatórios

acordo de chaves
com duas mensagens

Contras

custódia
de chaves

custódia
de chaves

criptogramas
muito grandes

custódia
de chaves

menos eficiente
que Cocks

conluio por
mensagens

+ autoridades
intermediárias

custódia
de chaves

Tabela 1. Comparação entre criptossistemas baseados em identidade.

A Tabela 1 explicita as caracterı́sticas dos sistemas IBC comparados neste traba-
lho. O primeiro aspecto que deve ser considerado em um ambiente IoT são os custos com-
putacionais. Nesse sentido, as estratégias IBE e SKI são as mais caras, pois são baseadas
em emparelhamentos bilineares. A adoção de resı́duos quadráticos no trabalho de Cocks
de fato alcança eficiência temporal. Entretanto, o algoritmo de cifração acaba por produ-
zir mensagens cifradas muito grandes, que exigem maior espaço para armazenamento e
geram sobrecarga de comunicação devido a sua transmissão. Essa caracterı́stica pode não
ser adequada se o ambiente IoT considerado envolver dispositivos com baixa capacidade
de armazenamento ou comunicação. Já na proposta de BGH, a ideia é resolver o problema
dos grandes criptogramas de Cocks. Esse objetivo é atingido, mas o algoritmo de cifração
que diminui o tamanho das mensagens cifradas é de complexidade polinomial de ordem
quatro, tornando o sistema ineficiente em termos computacionais. Assim, o sistema que
se mostra mais adequado a um cenário IoT onde o principal fator é eficiência, consiste
na estratégia ID-AKA, que adota como base o problema de Diffie-Hellman para resolver
essa questão. ID-AKA também se mostra adequada quando se considera a comunicação
dos dispositivos IoT, uma vez que permite a troca de chaves com apenas duas mensagens.
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O segundo aspecto considerado é a custódia de chaves, que pode inviabilizar a
implantação de um ambiente IoT se os dispositivos não puderem confiar incondicional-
mente em uma única autoridade central. O único criptossistema comparado nesse traba-
lho que aborda esse problema é o SKI, que adota uma estrutura hierárquica de autoridades
confiáveis, adicionando múltiplas autoridades de manutenção da privacidade das chaves.
Contudo, o problema não é tratado de forma definitiva, pois existe a possibilidade de
conluio por mensagem, que pode ocorrer quando as autoridades intermediárias cooperam
mutuamente para reaver o conteúdo de mensagens cifradas neste sistema. Um aspecto
negativo da adição das KPAs é o aumento do custo de implantação e manutenção do crip-
tossistema, o que pode dificultar sua adoção em ambientes IoT. Além disso, a inclusão de
KPAs também aumentará tempos de respostas das aplicações.

3. Conclusão
Comunicação sem fio, escalabilidade, hetereogeneidade, restrições de recursos computa-
cionais e requisitos como baixa latência e alta vazão de algumas aplicações são carac-
terı́sticas que devem ser consideradas na definição dos sistemas de segurança adotados
em um ambiente de IoT. Nesse contexto, a criptografia baseada em identidade possui
várias vantagens que contribuem positivamente para a proteção dos dados digitais, a prin-
cipal delas é a simplificação do gerenciamento de chaves públicas. Entretanto, a IBC
apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, o problema da custódia das chaves
privadas do sistema. Este trabalho contribui com a literatura apresentando uma análise
comparativa dos criptossistemas baseados em identidade e suas adequações quando apli-
cados ao contexto de IoT. Como conclusão, observa-se que não há solução ideal, onde
todos os requisitos da IoT, de suas aplicações e dos usuários são tratados conjuntamente.
Nem mesmo requisitos básicos são tratados conjuntamente por um único esquema, sendo
portanto uma questão em aberta de pesquisa desenvolver esquemas mais próximos aos
requisitos dos dispositivos, aplicações e usuários de uma IoT.
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Abstract. Bilinear pairing has many applications in cryptography. Several ID-
based, and also attribute-based cryptosystems were proposed using bilinear pai-
rings of algebraic curves. This work aims at presenting the principal pairing-
based cryptography toolkits, comparing their main characteristics as optimi-
zation, readability and coverage. This paper also contemplates an evaluation
of the performance and energy efficiency of each of them and their crypto-
primitives, in order to define the pros and cons of each toolkit.

1. Introdução

O emparelhamento bilinear se tornou um instrumento para a criação de novos criptos-
sistemas [Sakai et al. 2000]. Provavelmente, sua aplicação de maior sucesso é a IBE –
Identity-based Encryption [Boneh and Franklin 2001]. O desenvolvimento de softwares
criptográficos exige uma base que forneça abstração, estabilidade, produtividade e tenha
desempenho viável para sua aplicação prática. Essa viabilidade é ainda mais crı́tica em
aplicações de IoT – Internet of Things [Atzori et al. 2010]. Contudo, o emparelhamento
bilinear é um tema complexo, pois envolve muitos fundamentos matemáticos. Essa com-
plexidade se reflete nos algoritmos, dada a dificuldade de construção e implementação
eficientes. Por isso, os toolkits que implementam a primitiva do emparelhamento bilinear
são tão importantes.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é pesquisar sobre toolkits criptográficos e sua
adequação para a construção de softwares criptográficos baseados em emparelhamento bi-
linear, como esquemas de IBE, incluindo o ABE – Attribute Based Encryption [Sahai and
Waters 2005]. Essas tecnologias possibilitam diversas caracterı́sticas relevantes, como o
uso chaves públicas sem necessidade de certificados digitais, criptografia que preserva a
privacidade das partes, autenticação baseada em atributos e varias outras aplicações de
segurança.

O trabalho é composto de uma avaliação qualitativa de toolkits disponı́veis pu-
blicamente, focando critérios relevantes para o desenvolvimento de softwares. Também
foram elaborados experimentos para avaliação quantitativa do desempenho dos softwares
avaliados. Alguns toolkits já possuem programas de benchmark. Mesmo assim, foram de-
senvolvidos outros programas para fornecer uma oportunidade de uso prático dos diversos
toolkits.
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2. Avaliação Qualitativa

O trabalho teve inı́cio com uma pesquisa de softwares disponı́veis. Os três toolkits de em-
parelhamento em curvas elı́pticas mais conhecidos são o MIRACL1, o PBC2 e o RELIC3

. Existem vários outros softwares que provêm emparelhamento. Porém, quase todos são
baseados em um desses toolkits já citados. Uma avaliação qualitativa é apresentada na Ta-
bela 1, onde fazemos uma relação entre as métricas que consideramos mais importantes
para essa análise e os toolkits que são avaliados neste trabalho.

O MIRACL é o software que possui a API mais complexa dentre os toolkits ana-
lisados, principalmente na parte de inicialização/configuração. Existem diversos exem-
plos de código, mas eles dependem de amplo conhecimento, incluindo fundamentos ma-
temáticos na área de curvas elı́pticas e emparelhamento. Isso reduz o poder de abstração e
dificulta muito sua curva de aprendizagem. Um destaque no MIRACL é o uso de classes
e sobrecarga de operadores da Linguagem C++ para tipos e operações algébricas relacio-
nadas com inteiros de precisão arbitrária e curvas elı́pticas. Isso amplia a capacidade de
leitura e manutenção. Todavia, isso não facilita o uso da API.

O PBC provavelmente foi o primeiro software open-source especı́fico para empa-
relhamentos baseado em curvas elı́pticas e, provavelmente, o mais conhecido e utilizado.
Sua API é a mais simples, genérica e produtiva dentre as bibliotecas analisadas. Seu prin-
cipal destaque é a abstração e generalização: o mesmo código funciona para todos os tipos
de curvas suportados pelo toolkit, bastando uma configuração inicial simples, via arquivo
texto. Dos três principais softwares de emparelhamento estudados, o PBC é o único fo-
cado especificamente nesta área, inexistindo implementações comuns em criptossistemas
como o AES ou o ECDSA.

O RELIC é voltado para aplicações IoT. Assim como no caso do MIRACL, nele
não há dependências externas e sua utilização é adequada para diversos sistemas crip-
tográficos modernos, em especial os baseados em curvas elı́pticas. Seu desenvolvimento é
ativo, com vários recursos, otimizações e atualizações recentes disponı́veis no repositório
público do Github. O destaque do RELIC é seu equilı́brio. O código não é genérico como
no PBC, porém possui boa abstração, semântica e legibilidade. Tendo como foco prin-
cipal IoT, seu design busca minimizar o código gerado. Apresenta diversos protocolos
criptográficos e, no geral, o uso é simples e direto.

Na avaliação feita na Tabela 1 o toolkit RELIC teve o melhor resultado qualitativo,
com 9 altos, 5 médios e nenhum baixo. O MIRACL teve o segundo melhor desempenho
com 6 altos, 6 médios e 3 baixos. O pior desempenho qualitativo foi apresentado pelo
PBC, com 6 altos, 1 médio e 8 baixos.

3. Experimentos

Os toolkits criptográficos considerados nesse trabalho foram avaliados em função do de-
sempenho e eficiência energética. Foram considerados as seguintes primitivas e proto-
colos criptográficos: (1) AES com chave de 256 bits e 16KB de dados; (2) ECDSA
com curva NIST-P256; (3) Pairing com emparelhamento em curva BN-P256 e (4) Point-

1https://github.com/CertiVox/MIRACL
2http://crypto.stanford.edu/pbc
3https://github.com/relic-toolkit/relic
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Métrica MIRACL PBC RELIC
Atividade do projeto (desenvolvimento) baixo baixo alto
Maturidade e estabilidade do toolkit alto alto alto
Eficiência de tempo (desempenho) alto baixo alto
Eficiência de memória alto baixo alto
Eficiência energética médio baixo médio
Facilidade de programação com o toolkit baixo alto médio
Legibilidade do código baseado no toolkit médio alto alto
API intuitiva e ortogonal baixo alto médio
Cobertura e usabilidade de protocolos médio baixo alto
Adequação para IoT alto baixo alto
Qualidade e cobertura de manual alto alto médio
Independência de outros softwares alto baixo alto
Programas extras e utilitários médio alto médio
Software de testes e benchmark médio médio alto
Otimização (asm, hardware, etc) médio baixo médio

Tabela 1. Avaliação qualitativa dos toolkits analisados.

Mult com multiplicação de ponto por escalar aleatório de 256 bits em curva NIST-
P256.Neste artigo foi utilizado o telefone celular Nexus5, fabricado pela LG Eletronics
cujas especificações são: processador ARMv7, modelo Qualcomm MSM 8974 de, no
máximo, 2.27Ghz, 2GB de RAM e sistema operacional Android 5.1.1.

O OpenSSL4 é um dos toolkits criptográficos mais utilizados. Por isso, ele é
uma boa referência. Como não possui emparelhamento, os resultados dos experimentos
incluem o OpenSSL apenas para estabelecer, quando possı́vel, um ponto de comparação.

Durante a execução dos toolkits, foram colhidos dados de energia e tempo de
execução de cada primitiva criptográfica isoladamente. Visando aumentar a confiabili-
dade dos resultados, realizamos vários testes para cada primitiva e, a partir destes, obti-
vemos a média dos gastos de tempo e energia. Os resultados de tempo e energia estão
sintetizados na Tabela 2, onde o sı́mbolo 7 representa que a primitiva em questão não é
contemplada pelo toolkit. Por questão de espaço optamos pela utilização desta tabela ao
em vez de gráficos.

Os resultados da Tabela 2 sugerem uma relação intrı́nseca entre tempo e energia,
visto que as primitivas mais lentas são também as de maior consumo energético. Tendo
isso em vista, vamos realizar uma comparação unificada de desempenho e eficiência
energética entre os toolkit e suas primitivas.

A primitiva mais onerosa é o Pairing, na qual o MIRACL e o RELIC possuem
desempenho próximo e o PBC é mais de 4,5 vezes menos eficiente. Uma das primitivas
menos onerosas, o PointMult é mais eficiente no OpenSSL, tendo desempenho melhor do
que o MIRACL, PBC e RELIC em torno de 85%, 91% e 76%, respectivamente.

Analisando a primitiva ECDSA percebemos que suas três operações: gerar chave,
assinar e verificar, são executadas de forma mais eficiente no OpenSSL, que tem desem-
penho similar ao RELIC nas duas primeiras e é cerca de 62% mais eficiente do que este
na terceira operação. Comparado ao MIRACL, o OpenSSL é 90% mais eficiente ao gerar
chave, 75% mais eficiente ao assinar e cerca de 80% mais eficiente ao verificar. O AES,

4https://github.com/openssl/openssl

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

332 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



apesar de conter duas etapas: cifrar e decifrar, é a primitiva menos onerosa. O desempe-
nho de suas etapas é simétrico, sendo mais eficientes no OpenSSL. Quando comparado, o
OpenSSL apresenta uma melhora de 30% para com o RELIC e 67% para com o MIRACL.

Algoritmo Operação Miracl OpenSSL PBC Relic

AES cifrar 0.98 / 1.80 0.24 / 0.60 7 0.73 / 1.00
decifrar 1.02 / 1.80 0.24 / 0.70 7 0.95 / 1.00

ECDSA
gerar chave 29.45 / 33.3 2.68 / 4.10 7 3.64 / 4.00
assinar 15.30 / 17.1 3.19 / 5.00 7 4.75 / 5.00
verificar 23.31 / 27.0 3.79 / 5.40 7 12.26 / 12.0

Pairing executar 40.77 / 38.5 7 181.0 / 213.0 40.16 / 41.1
PointMult executar 13.85 / 17.1 2.02 / 3.80 22.6 / 23.10 8.30 / 9.20

Tabela 2. Tempo de execução (ms) / consumo energético (mJ).

4. Conclusões
O objetivo deste trabalho foi reunir os principais toolkits criptográficos baseados em em-
parelhamento bilinear e avaliá-los para auxiliar na decisão sobre seu uso no desenvolvi-
mento de softwares aplicativos e em pesquisa. Por isso, além da avaliação quantitativa
de desempenho de tempo e consumo energético, foram avaliados requisitos qualitativos
como recursos, estabilidade, otimização e legibilidade.

O toolkit MIRACL tem muitos recursos, seu desempenho de tempo é adequado e
seu design é viável para aplicações IoT. No entanto, sua API complexa, seu baixo poder
de abstração, a difı́cil aprendizagem e o fato de ter registrado desempenho e eficiência
energética menor do que a maioria dos toolkits avaliados, tornam sua utilização menos
recomendada em alguns cenários. O mesmo se aplica ao PBC que, apesar de ser mais
simples e genérico, é oneroso e não possui sistemas criptográficos comuns como o AES
e o ECDSA.

O toolkit RELIC, devido principalmente ao seu design voltado para aplicações
IoT e seu equilı́brio entre desempenho, consumo energético, recursos, abstração e legi-
bilidade, se destaca como o toolkit mais adequado. Atualmente, o RELIC também é o
toolkit com projeto de desenvolvimento mais ativo e atualizado.

Apesar de ter caráter referencial neste artigo, por não possuir emparelhamento, as
comparações quantitativas também indicam o OpenSSL como uma boa opção, uma vez
que é pelo menos 20% mais eficiente que os demais.
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Abstract. Human memory is notoriously unreliable in memorizing long secrets,
such as large cryptographic keys. Password-based Authenticated Key Exchange
(PAKE) protocols securely establish a cryptographic key based only on the
knowledge of a much shorter password. In this work, an augmented PAKE pro-
tocol is designed and proposed for secure banking applications, requiring the
server to store only the image of the password under a one-way function. The
protocol is more efficient than alternatives because it requires fewer public key
operations and a lower communication overhead.

1. Introduction

Cryptographic keys for encryption and signature schemes must be generated randomly
and can have from a few hundred bits to many thousand bits. Since human memory
can hardly memorize such amount of unstructured data, keys are often stored in external
devices. However, this is not always possible and a secure communication key must be
established using a smaller and simpler password, that the user is able to remember.

A Password-Authenticated Key Exchange (PAKE) protocol is a method for es-
tablishing secure cryptographic keys based only on the knowledge of a simple password,
short enough to be easily memorized by humans [Boyd and Mathuria 2003]. In most
PAKE protocols, the server and the client share only the knowledge of the password in
some form and use it to negotiate a shared key in an authenticated way.

The first PAKE protocol [Lomas et al. 1989] was developed under the additional
assumption that the client has knowledge of the server public key, alongside the shared
password. Other protocols have been developed over the years, but the main limitation in
practice nowadays is that the more mature protocols are patented.

In this work, we reassure the importance of PAKE protocols in secure banking
applications, with emphasis to augmented PAKE protocols, and propose an augmented
PAKE protocol constructed from zero-knowledge proofs.

2. Background and Related Work

The main goal of a PAKE protocol is to establish a cryptographic key between a client and
a server, based only on their knowledge of a password, without relying on a Public Key
Infrastructure (PKI), which is complex and subject to man-in-the-middle attacks. The
most efficient and commonly used PAKE protocols are EKE [Bellovin and Merritt 1992]
and SPEKE [Jablon 1996], constructed from the basic Diffie-Hellman protocol. The main
difference in their construction is that the SPEKE protocol uses the password as the group
generator, while the EKE protocol uses it only as an auxiliary encryption key.

∗Supported by Intel in the scope of the project “Physical Unclonable Functions for SoC Devices”.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

334 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



A secure PAKE protocol must fulfill four basic security requirements
[Hao and Ryan 2010]: it must be resistant to both offline and online dictionary attacks,
provide forward security and known-session security. Dictionary attacks consist of an ex-
haustive search of the password based on a list of words which are guessed as most likely
to succeed. An online attack tries several inputs against a legitimate protocol, while an
offline attack attempts to emulate the protocol using several known outputs. Therefore,
a PAKE protocol implementation cannot leak any information that allows an attacker to
learn the password through an exhaustive search.

A protocol is forward secure if it ensures that session keys remain secure even if
the password is disclosed. This property implies that if an attacker knows the password
but only passively observes the key exchange, he cannot derive the session key. Finally,
in a known-session secure protocol, a compromised session should not harm the security
of any other sessions, i.e., an attacker may have all information specific to the session, but
this must not affect the security of other established sessions.

An extra security requirement can be resistance against server compromise. To
accomplish this, the protocol must assure that an attacker cannot impersonate a user even
if the credential files are stolen. PAKE protocols with this feature are called augmented
PAKEs [Perlman and Kaufman 1999], as opposed to balanced PAKEs [Jablon 1996].

In an augmented PAKE the server does not know or store a plaintext password,
but an image of the client’s password under a one-way function. Augmented PAKE pro-
tocols are usually more complex and computationally expensive than balanced PAKEs.
For some applications, this feature is not useful and the additional complexity and com-
putational costs are not worthy. Such applications use secure balanced PAKE protocols,
such as EKE and SPEKE, but without resistance against server compromise. For other
applications, such as secure banking though, resisting server compromises can be critical,
even with some performance penalty.

Secure banking typically employs cryptographic protocols to provide secure com-
munication between two parties, such as Transport Layer Security (TLS) and Secure
Sockets Layer (SSL). Although popular, these protocols are subject to man-in-the-middle
attacks [Anderson 2001] and are sensible to user flaws; most users click through certifi-
cate warnings and ignore browser security indicators [Engler et al. 2009].

In this scenario, the client already knows a small and simple password to be able
to perform transactions in the server maintained by the bank. If this password is stored as
plaintext in the server, any malicious employee may successfully impersonate the client
in a balanced PAKE protocol. Therefore, for this kind of application, resistance against
server compromise is important, preventing an insider from impersonating the client.
Note that not all bank employees may have control over clients accounts to perform trans-
actions, specially the ones involved in maintaining the computer infrastructure.

To solve this problem we design an augmented PAKE. In this case, the user will
have to register his/her password with the bank upon opening an account. This will be per-
formed in the enrollment phase, in which the bank will receive and store an image of the
password. Now, a malicious employee does not have knowledge of the plaintext password
and cannot impersonate the user on the authentication phase of a PAKE protocol.
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3. Our Protocol
In this Section we describe our contribution, the zkPAKE protocol, presented in Figure 1.
zkPAKE is an augmented PAKE protocol, based on zero-knowledge proof of knowledge
(ZKPK), a feature shared with some authentication protocols.

Server Client
Shared Information: g: generator of group G, gr

N : nonce N r = H1(pwd)

v ←$Zq

t = gv

c = H1(g, g
r, t, N)

u = v −H1(c)r mod q

t′ = gugrH1(c) u,H1(c) skc = H2(c)

c′ = H1(g, g
r, t′, N)

H1(c
′) ?

= H1(c)

sks = H2(c
′) H1(sks) H1(sks)

?
= H1(skc)

Figure 1. zkPAKE Protocol.

An enrollment phase must be held before the main zkPAKE protocol execution.
This phase is performed in physically secure way between the client and the server, such
as an user registering his/her password in person within the bank. A shared secret is
then generated based on the password pwd and the generator g of group G. The client
computes the secret gr, with r being a hash of the password pwd and sends it privately
to the server. Note that, instead of storing and using the password directly, the server
will use the image of the password in the authentication phase, satisfying the augmented
PAKE definition. The enrollment phase needs to be executed only once for each client.

The next phase consists in the authentication steps of the basic PAKE protocol.
The server begins the transmission sending a nonce N . The client is able to calculate gr

and generate a secret key skc = H2(c) using a technique similar to a protocol for zero-
knowledge proof of possession [Chaum et al. 1987]. After u and H1(c) are returned, the
server can generate and prove knowledge of a secret key sks = H2(c

′). Note that in our
construction the authentication is done by both sides, thus the protocol inherently provides
mutual authentication.

4. Results
Table 1 presents a performance analysis of our protocol, comparing it with the main PAKE
protocols proposed in the literature. The number of exponentiations on client or server
side are computed for each protocol, considering the usual optimizations for implement-
ing exponentiations depending on the base. For simplicity, symmetric encryption, hash
function and other cheap operations are not taken into account. Powering an unknown
basis has a unitary cost (1.0), while fixed-base exponentiation costs half as much (0.5).
Double exponentiation can be implemented by interleaving to save squarings, costing a
unity and half (1.5). All protocols can be instantiated using elliptic curve groups, enjoy-
ing these optimizations [Hankerson et al. 2003]. The computation and communication
savings of zkPAKE compared to alternatives become clear.
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Protocol Type Exp (Client) Exp (Server) Exp (Total) Messages
EKE balanced 1.5 1.5 3 4

SPEKE balanced 2 1.5 3.5 3
J-PAKE balanced 4 4 8 4
A-EKE augmented 1.5 1.5 3 5

B-SPEKE augmented 3 3 6 3
SRP augmented 2.5 2 4.5 4

zkPAKE augmented 1 1 2 3

Table 1. Performance comparison among PAKE protocols, by number of mes-
sages and exponentiations computed by server/client. Powering an unknown
base costs 1.0, a fixed base costs 0.5, and double exponentiation costs 1.5.

5. Conclusion
In this work we reviewed PAKE protocols, a method to establish secure cryptographic
keys based only on the knowledge of a simpler password, focusing on augmented PAKEs.
We proposed an augmented PAKE protocol that improves the performance of the proto-
cols found in the literature, both in computation and communication costs. A formal
security analysis is under way.
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Abstract. We describe an algorithm to perform Principal Component Analysis
(PCA) over encrypted data using homomorphic encryption. PCA is a fundamen-
tal tool for exploratory data analysis and dimensionality reduction, and thus a
useful application for privacy-preserving computation in the cloud.

1. Introduction

The increasingly intrusive behavior of governments and corporations and sensitive infor-
mation leaks observed this year put into question the long-term viability of cloud com-
puting as the prominent industry paradigm. Although this was an inherent risk since the
introduction of cloud computing, the associated security and privacy issues of delegating
computing to a third party became self-evident only recently.

A possible solution to accommodate these conflicting requirements is computing
over encrypted data. In this model, data is encrypted by a transformation which conserves
part of their structure and allows further execution of certain operations. Because of
practical difficulties with fully homomorphic encryption that allows arbitrary computation
in type and number of operations, a growing research area is dedicated to study partially
homomorphic schemes and to adapt algorithms to work correctly in the encrypted domain.
In this work, we propose an algorithm for performing PCA over encrypted data stored
in the cloud. PCA is a fundamental step in data analysis and machine learning, thus a
promising application for privacy-preserving computing. The proposed algorithm is non-
interactive in nature and compatible with somewhat homomorphic encryption schemes.

2. Preliminaries

In this section, we recall basic Linear Algebra, without proof due to space constraints.
Definition 2.1 (Eigenvector and eigenvalue). Let X be a real matrix inRn×n. We say that
a scalar λ ∈ R is a eigenvalue of X if there exists a non-zero vector v ∈ Rn such that
Xv = λv. We also say that v is the eigenvector associated with λ and that (λ, v) is an
eigenpair ofX . Eigenvectors are invariant to multiplication by a scalar and the dominant
eigenvalue of X is the one with the largest absolute value.
Definition 2.2 (Shifting eigenpairs). We say that a procedure shifts the eigenvalues of a
matrix X if it returns any matrix B such that the dominant eigenvalue of B is equal to the
second dominant eigenvalue of X and their associated eigenvectors are the same. More
formally, given X and dominant eigenpairs (λi, vi), a function f shifts the eigenvalues of
X if f(X) = B ∈ Rn×n with dominant eigenpairs (λi+1, vi+1).
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Theorem 2.3 (Spectral Theorem [Watkins 2005]). Suppose A ∈ Rn×n is symmetric.
Then, it can be written as A = UDUT , where U is a orthogonal matrix where each
column is a normalized eigenvector and D is a diagonal matrix with the eigenvalues on
the principal diagonal in an order correspondent to the columns of U . In other words, for
i ∈ {1, 2, .., n}, the pair (Dii, Ui) is an eigenpair, where Ui is the i-th column of U .
Corollary 2.4 (Symmetric matrix as a sum). Let A ∈ Rn×n be symmetric and (λ1, v1),
(λ2, v2), ..., (λn, vn), eigenpairs of A, with ||vi|| = 1 for i ∈ {1, 2, .., n}. Then, A may be

written as A =
n∑

i=1

λiviv
T
i .

3. Principal Component Analysis

The problem of finding the principal components of a data matrix X is equivalent to the
problem of finding the eigenvectors of its covariance matrix. In general, the i-th principal
component is the i-th dominant eigenvector [Jolliffe 2002]. Hence, to project the data into
a K-dimensional space, we have to find the K dominant eigenvectors.

3.1. Power Method

The Power Method is a simple iterative algorithm to find a dominant eigenvector of a given
matrix. Let A ∈ Rn×n be a real matrix. We sample a random initial vector u ∈ Rn and
multiply A by u repeatedly, generating the sequence Au, A2u, A3u, . . . , that converges
to a dominant eigenvector. If we write the initial vector u as a linear combination of the
eigenvectors v1, v2, .., vn, we have:

Aku = Ak(α1v1 + α2v2 + α3v3 + ...+ αnvn) = λk1α1v1 + λk2α2v2 + ...+ λknαnvn.

Assuming that v1 is a dominant eigenvector, we have |λk1| > |λki |, for i ∈ {2, 3, .., n}.
Therefore, if we divide both sides by λk1, it converges to a multiple of v1:

Aku

λk1
= α1v1 +

λk2
λk1
α2v2 + ...+

λkn
λk1
αnvn.

In order to avoid underflow and overflow in practice, it is common to divide the sequence
by a scaling factor θk. The resulting algorithm for the Power Method can be found below:

1 powerMethod (A)
2 N = A . l i n e s
3 u = randomVector (N )
4 f o r k = 1 t o STEPS
5 u = Au

θk
6 r e t u r n u

3.2. Finding K principal components

Our strategy to find the principal components is to calculate the covariance matrix of the
data and find the K dominant eigenvectors by repeatedly using the Power Method and
a shifting procedure. Since the covariance matrix is symmetric, the following function
works as a shifting procedure:
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1 e i g e n S h i f t (A , dominant e i g e n v e c t o r v )
2 u = v

||v||
3 r e t u r n B = A−AuuT

Theorem 3.1. LetA be a n×n real symmetric matrix. Then the function eigenShift shifts
the eigenvalues of A.

Proof. Since the first operation of eigenShift is normalizing v, we have that v becomes
equal to v1, the normalized dominant eigenvector. Since vT1 v1 = ||v1||2 = 1, we have

Bv1 = Av1 − (Av1v
T
1 )v1 = Av1 − Av1(vT1 v1) = Av1 − Av1 = λ1v1 − λ1v1 = 0 · v1

which proves that v1 is also an eigenvector ofB but now associated with a new eigenvalue
λnew = 0. By Corollary 2.4, the matrix A may be written as A =

∑n
i=1 λiviv

T
i , and thus

B = λ2v2v
T
2 + λ3v3v

T
3 + ...+ λnvnv

T
n .

For all i ∈ {2, 3, .., n}, we have Bvi = λ2v2v
T
2 vi + ... + λiviv

T
i vi + ... + λnvnv

T
n vi. By

Theorem 2.3, all the eigenvectors are orthogonal, so for j 6= i, the product vTj vi is equal to
0, and the product vTi vi is equal to 1. Then,Bvi = 0+0+...+0+λivi·1+0+...+0 = λivi,
which proves that all the other eigenpairs of A are also eigenpairs of B. Therefore, all the
eigenvectors of A are also eigenvectors of B, the dominant eigenvector of A is associated
with the eigenvalue λnew = 0, and the second dominant eigenvalue of A is the dominant
eigenvalue of B.

In order to calculate the covariance matrix, we just have to set the mean of each
variable (column of the data matrix) to zero and then make a matrix multiplication.

1 c o v a r i a n c e M a t r i x (X )
2 N = X . l i n e s
3 P = X . columns
4 f o r j = 1 t o P
5 µ = 0
6 f o r i = 1 t o N
7 µ = µ+X[i][j]
8 µ = µ

N
9 /∗ S u b t r a c t t h e mean . ∗ /

10 f o r i = 1 t o N
11 X[i][j] = X[i][j]− µ
12 C = XT ∗X
13 r e t u r n C

Our proposal for solving the PCA problem is the following:
1 PCA(X , new d imens ion K )
2 C = c o v a r i a n c e (A )
3 pcs = ∅
4 f o r i = 1 t o K
5 pci = powerMethod (C )
6 C = e i g e n S h i f t (C , pci )
7 pcs = {pci} ∪ pcs
8 r e t u r n pcs
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4. Homomorphic version
Employing a Somewhat Homomorphic Encryption (SWE) scheme such as [Bos et al. 2013]
for privacy-preserving computation involves some restrictions on the operations that can
be performed on the data. Usually, we can only make additions and a few multiplications
over the ciphertexts, and general divisions are not viable. If encoding real numbers is
possible using [Aono et al. 2015], we can also divide the ciphertexts by constants or any
other known values (number n of elements submitted by the client, for example). Be-
cause of these restrictions, we have to modify the algorithms to remove divisions between
ciphertexts and to minimize the number of consecutive multiplications.

For the Power Method, the value θk can be chosen as a constant, and the computa-
tion of the covariance matrix only employs a value known a priori, thus divisions can be
performed between ciphertexts and plaintexts. The remaining obstacle is the eigenShift
procedure. Since the components of the vectors are encrypted, we cannot normalize v
dividing it by its norm (first operation of the eigenShift) as B = A− A v

||v||
vT

||v|| .

However, Definitions 2.1 tell us that B and ||v||2B have the same eigenvectors.
Hence:

||v||2B = ||v||2(A− A v

||v||
vT

||v||) = ||v||
2A− AvvT ,

which means that we can compute ||v||2B from A and v without divisions between ci-
phertexts. Finally, using the relation between the inner product and the Euclidean norm,
namely, vTv = ||v||2, the homomorphic version of the eigenShift function can be de-
scribed as follows:

1 homomorph icSh i f t (A , v )
2 α = i n n e r P r o d u c t (v , v )
3 B = αA−AvvT
4 r e t u r n B

This way, the entire Power Method can be computed over encrypted data.

5. Conclusion
Principal Component Analysis can be computed in a privacy-preserving way, by adapting
all of the required steps in the Power Method to remove expensive divisions and employ-
ing a Somewhat Homomorphic Encryption scheme with a bounded number of multipli-
cations. As far as we know, this is the first non-interactive proposal for performing PCA
over encrypted data in the cloud.
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Abstract. In this paper we discuss the construction of Variable Length Error
Correcting Codes (VLECC) and we show that the cost of those codes may be
lower than the corresponding fixed length ones, even when the frequency distri-
bution of the symbols to be encoded is uniform.

Resumo. Neste artigo discutimos a construção de Códigos Corretores de Erro
de Tamanho Variável (VLECC) e mostramos que seu custo pode ser menor do
que o dos correspondentes de tamanho fixo, mesmo quando a distribuição de
frequência dos sı́mbolos a serem codificados é uniforme.

1. Introdução

Códigos corretores de erros são importantes na segurança de informações trans-
mitidas em diversos contextos, pois permitem detecção e correção de erros introduzidos
nos processos de transmissão. Tradicionalmente tem sido usados códigos de tamanhos
fixos. Só a partir dos últimos anos é que se passou a considerar os códigos corretores de
tamanhos variáveis (VLECC) tais como em [Buttigieg 1995] e [Wu et al. 2011]. A prin-
cipal vantagem do seu uso é na redução das mensagens enviadas, o que pode ser obtido
em situações onde temos diferentes probabilidades de ocorrências dos diversos sı́mbolos
codificados. A sı́mbolos muito frequentes são atribuı́das codificações pequenas.

Em um VLECC temos que considerar as frequências dos sı́mbolos de um al-
fabeto e uma quantidade t de erros que ele é capaz de corrigir. De uma forma sim-
plificada, podemos dizer que códigos ótimos seriam aqueles capazes de produzir as
menores mensagens codificadas possı́veis. Na literatura pesquisada esse problema de
otimização encontra-se em aberto. A maioria dos enfoques considera apenas reduções
do problema ou a construção de heurı́sticas para a obtenção de bons códigos. Um exem-
plo disso é a construção de VLECC através de concatenação de códigos fixos descrita
em [Wenisch et al. 2001].

Neste trabalho apresentamos uma possibilidade do uso de VLECC’s ainda não co-
mentada pelos diversos autores pesquisados, que é o fato de permitirem economia no ta-
manho da codificação de mensagens em relação aos códigos de tamanho fixo, mesmo para
o caso de frequências constantes. Descrevemos dois processos distintos para obtenção de
VLECC’s com capacidade de correção de 1 erro e com a caracterı́stica apontada.

∗Parcialmente financiado por FAPERJ, CNPQ, CAPES
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2. Definições
Seja C = {c1, c2, · · · , cM} um código binário com M palavras. O tamanho da

palavra ci é definido pelo número de bits de ci e denotado por |ci|, para 1 ≤ i ≤ M . O
custo de um código, c(C), quando a distribuição das frequências dos sı́mbolos é uniforme,
é dado pela soma do número de bits de todas as palavras que formam C. Um código é
ótimo quando tem o menor custo possı́vel. A distância Hamming d entre duas palavras
de mesmo tamanho é definida pelo número de posições em que elas diferem entre si.

Sejam duas palavras ci e cj tais que |ci| ≥ |cj|. A distância divergente entre ci e
cj , d(ci, cj), é definida como sendo a distância Hamming entre o prefixo de ci de tamanho
|cj| e cj . Formalmente, a distância divergente de um código C é definida por:

dd(C) = min{d(ci, cj), para todo i 6= j}.
Da teoria de códigos corretores de erros, sabemos que um código com distância

Hamming d potencialmente é capaz de corrigir bd−1
2
c erros. Como queremos corrigir 1

erro, construiremos códigos com distância divergente 3.

Denota-se por Aq(n, d) o maior valor de M tal que existe um código de tama-
nho fixo q-ário com M palavras de n bits e distância Hamming d. Muitos desses valo-
res ainda encontram-se em aberto. Os valores para n ≤ 15 são mostrados na Tabela 1
[MacWilliams and Sloane 1977].

Tabela 1. Número máximo de palavras com n bits e distância 3
n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A2(n, 3) 2 2 4 8 16 20 40 72 144 256 512 1024 2048

A seguir apresentamos uma famı́lia infinita de VLECC’s com custo inferior ao de
códigos de tamanho fixo, mesmo para distribuição uniforme de frequências.

3. Uma famı́lia VLECC’s com custo inferior ao dos correspondentes códigos
corretores de tamanho fixo

Tome um código ótimo CM com M = A2(n, 3) palavras. Podemos criar um
código CM+1 com M + 1 palavras, a partir de CM , da seguinte forma: duplicamos uma
palavra qualquer de CM e, a cada uma destas palavras iguais, adicionamos uma sequência
de 3 bits com distância Hamming 3 entre si. Note que CM+1 possui uma palavra a mais
que CM e a distância divergente 3 é mantida. De forma mais geral, podemos tomar p
palavras de um código CM para duplicar e, desta forma, constuirmos um código com
M + p palavras.

Um código ótimo com M = A2(n, 3) palavras utiliza no máximo n ·A2(n, 3) bits.
Portanto, o custo do código construı́do através do processo descrito é no máximo:

n · A2(n, 3) + pn+ 2p · 3,

onde o primeiro termo representa o custo de CM , o segundo, o número de bits das p
palavras duplicadas e terceiro, os 3 bits acrescidos em cada uma das p palavras escolhidas
e suas duplicações. Note que este custo pode ser ainda menor, se o código de tamanho
variável CM−p é melhor do que o código de tamanho fixo para este valor.
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É válido aplicarmos este processo apenas nos casos em que o custo do código
resultante é menor do que o do código de tamanho fixo, ou seja, quando:

n · A2(n, 3) + pn+ 2p · 3 < (A2(n, 3) + p)(n+ 1).

Ou ainda, quando temos: p <
A2(n, 3)

5
.

Observe que este é um processo de concatenação de códigos. O que se faz aqui
é escolher p′ palavras para serem prefixos no código resultante CM+p. Cada prefixo dá

origem a pi palavras de modo que
p′∑

i=1

pi = p. Deste modo, um prefixo contribui em 0

com a distância, logo, os bits adicionais devem por si só formar um código com distância
divergente de ao menos 3.

A quantidade de bits adicionados é

pn+
p′∑

i=1

c(Cpi).

onde c(Cpi) representa o número de bits utilizados pelo código Cpi . Como o código que
utiliza o menor número de bits por palavra é o código C2, concluı́mos que

p · c(C2) = 6p ≤
p′∑

i=1

c(Cpi).

Logo, a alternativa que adiciona o menor número de bits possı́vel é a utilizada no
processo descrito: transformar cada um dos p prefixos em duas palavras.

Na próxima seção apresentamos alguns VLECC’s especiais, fora da famı́lia apre-
sentada e que também são vantajosos em relação aos códigos de tamanho fixo.

4. Casos especiais
Para os valores de M iguais a 3, 5, 6 e 10, o método ilustrado na Seção 3 não se

aplica. Porém, através de uma busca exaustiva encontramos VLECC’s com custo menor
que os códigos de tamanho fixo. E, ainda, com esta busca, para M = 9, melhoramos o
custo do VLECC. A técnica exaustiva utilizada é descrita a seguir.

Para formar um código com M palavras, construimos uma árvore com M fo-
lhas. Às arestas serão associadas sequências de bits. Assim, cada palavra será formada
concatenando-se os bits associados às arestas do caminho percorrido da raiz até uma fo-
lha.

A construção da árvore é feita nı́vel a nı́vel. A cada nı́vel precisamos formar
ao menos uma palavra que deve ter dd ≥ 3 para todos os prefixos formados até então.
Analisamos todas as possibilidades de escolhas de k bits para associar às arestas de cada
nı́vel. O processo limita-se a construir árvores onde o total dos tamanhos das M palavras
seja inferior ao do correspondente código de tamanho fixo.

Note que, para o primeiro nı́vel, k ≥ 3, pois com menos do que isso, não é possı́vel
criar uma palavra com dd ≥ 3 para os outros prefixos.
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Vamos exemplicar o método para M = 3. Consideremos, s.p.g., a primeira esco-
lha de bits para associar a uma aresta sendo 000. Neste caso, só existe um segmento com 3
bits e dd ≥ 3 para 000, o segmento 111, que é então associado a uma segunda aresta neste
primeiro nı́vel. Assim, 000 forma uma palavra do código e 111 é o prefixo das outras duas
palavras. No segundo nı́vel, devemos criar dois filhos para o nó associado a aresta 111. O
número mı́nimo de bits que precisamos associar a cada aresta deste nı́vel é 3, já que as pa-
lavras possuirão o mesmo prefixo, 111, e devem ter d3 = 3. Isto pode ser feito associando-
se os segmentos 000 e 111. Assim criamos o código C = {000, 111000, 111111}.

Os códigos encontrados através deste processo são apresentados a seguir.

C3 = 0000
01110
10111

C5 = 0000
011100
101101
110110
111011

C6 = 00000
11011
011011
011100
101010
101101

C10 = 000000
011110
101011
110101
0100111
0110010
1001101
1011000
1100100
1110001

5. Conclusão
Mostramos que, para certas quantidades M de sı́mbolos a serem codificados (al-

gumas ilustradas na Tabela 2) é mais vantajosa a utilização de codificações com tama-
nhos variáveis do que tamanhos fixos para frequências constantes. Salientamos que, para
frequências distintas dos sı́mbolos, a utilização de códigos de tamanhos variáveis vem a
ser ainda melhor do que de códigos de tamanho fixo. Fizemos o estudo para códigos com
distância divergente 3, porém a técnica proposta pode ser estendida para qualquer dd.

Tabela 2. Média de bits para códigos de tamanho fixo e variável e d = 3

M 3 5 6 9 10 11 12 17 18 19 21 22 23 41
Fixo 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10

Variável 4,67 5,6 5,66 6,44 6,6 6,63 6,66 7,35 7,67 7,95 8,29 8,55 8,78 9,15
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Abstract. Recent ROP (Return Oriented Programming) attacks are characterized 
by evading traditional protection methods, encouraging the scientific community to 
seek for a reliable and practical security solution. This work presents a novel 
technique based on control flow protection, and with a low overhead, making it 
suitable for constrained architectures in terms of processing, storage and energy. A 
prototype of the protection technique was developed and tested for ARM-Linux 
environment. The results show that our solution is effective and capable of 
preventing such ROP attacks with negligible overhead. 
 

1.   Introduction 
The amount of electronic devices with embedded software that makes part of the 

peoples’ lives is growing daily due to the scientific advances and the lower cost of 
hardware components. As an example, we have smart meters doing telemetry to read 
the energy consumption of the end-users without human intervention [Huang et al. 
2012]. The benefits are obvious, they increase reliability and efficiency of the processes. 
However, they also raise questions regarding the software security. The literature shows 
that software security flaws are growing rapidly [Alhazmi et al. 2007]. 

Recent studies have shown that it is possible to adapt techniques strictly 
designed to attack conventional systems to embedded systems. For example, in [Itzahak 
et al. 2011] the authors present an attack non-executable stacks, intrinsic characteristic 
of most embedded systems, allowing stack exploitation and control flow redirection. 
Code reuse techniques that use gadgets (snippets of the code with a control transfer 
instruction in the end) of the own software to manipulate the control-flow execution. 
These gadgets can be in any part of the software and are made up of a small set of 
instructions. The primary goal of these code instructions is to enable features that allow 
an unexpected software behavior, for instance, a control-flow redirection or a sensitive 
data modification. Such techniques have emerged in response to protection methods that 
distinguish between data and code instruction in memory, making the stack non-
executable, thereby, preventing the execution of instructions within the stack.  

Different types of techniques to protect systems against code reuse attacks have 
been developed in recent years [Abadi et al. 2009, Bletsch et al. 2011, Pappas et al. 
2012] and can be broadly classified into two categories: static and dynamic. Static 
techniques aim at protecting anomalous control flows by instrumenting the source code 
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before the compilation-time. The main limitation of the proposed static works is the 
priori knowledge of all execution paths of the software application. The dynamic 
techniques are based on code execution and dynamic binary instrumentation, foreseeing 
potential control flows’ misdirection. In spite of the accuracy of the dynamic methods, 
the overhead is prohibitive for using in restricted environments, such as embedded 
devices that have very limited computing resources. Therefore, it is important to seek 
protection methods that are general, not needing the a priori knowledge of all execution 
control flow paths, and with a low overhead in terms of memory and processing 
consumption.   

This paper proposes a static protection technique of the software control-flow 
against return-oriented attacks without needing the previous knowledge of all the 
execution paths and with a negligible overhead in the software application. It allows its 
use in restricted environments, like embedded systems, aiming to mitigate unauthorized 
control flow or data manipulation of the software application for return-oriented attacks.  
Broadly speaking, the technique inserts verification instructions at compile-time in 
order to protect gadgets that can be used maliciously in ROP attacks. These instructions 
have the ability to verify during runtime if the execution of the code instructions within 
of the basic blocks (group of sequential code instructions) is a legitimate control flow 
path. The legitimacy is determined when the execution flow starts at the first instruction 
and ends at the last instruction of each basic block. 

 

2.   Proposed approach 
We propose a technique that differs between an authentic flow and a malicious 

flow of the software application, being the malicious performed by Return Oriented 
Programming (ROP). Our technique is based on the inspection of the execution flow of 
the basic blocks. Analogously, state inspection techniques [Christian et al. 2009] are 
those able to verify that the manipulation of a variable in the code is, in fact, legitimate, 
using verifiers. Similarly, the proposed technique also makes use of verifiers, but 
instead of checking a variable, the verifiers check whether the block execution flow 
started in its first instruction. 

The basic blocks are obtained through the control flow graph (CFG) of the 
software application, obtained in the static analysis. A control flow graph is a 
representation of all execution paths that might be traversed during the software 
execution. Our technique uses the CFG to identify the basic blocks and the instructions 
contained therein. Thus, it is possible to identify and protect the basic blocks that 
contain snippets of code (gadgets) with the ability to generate ROP attacks. 

Our technique instruments the basic blocks that contain gadgets through verifier 
instructions called Assign and Checkpoint. These verifiers will be located at specific 
parts within the basic blocks. The Assign instruction is inserted at the beginning the 
basic block and initializes a variable "x". At the end of the gadget, before the redirection 
flow instruction, the variable "x" is verified by the Checkpoint instruction. This 
verification determines if the current "x" value is the expected value for the code 
execution, that is, the value that was assigned at the beginning of the block, or if the 
execution flow is malicious, that is, the value of "x" differs form the value previously 
assigned. In the case of divergence, a ROP attack is detected and a response mechanism 
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may be implemented, such as, stopping the application execution. Figure 1 shows a 
basic block without the protection technique (Figure 1a) and the same basic block with 
our protection technique (see Figure 1b). 

 
Beginning Basic Block L0: Beginning Basic Block L0: Assign(x) 

 L1:  L1: 
Flow execution  L2: Flow execution L2: 

Start Gadget L3:  Inst1 Start Gadget L3: Inst1 

 L4:  Inst2  L4: Inst2 

 L5:  Inst3  L5: Inst3 

 L6:  Inst4  L6: Inst4 
End Gadget L7:  JumpInst  L7: Checkpoint(x) 

 
End Basic Block 

 
 

End Gadget L8: JumpInst 
  

End Basic Block  

 (a)  (b) 
Figure 1. Basic block without protection (a) Basic block with protection (b). 

The whole process of the proposed technique can be divided in three steps: 
1) Assembly code and CFG generation: it uses compilation flags to obtain the 

assembly code with the symbol and relocation tables. The assembly code generated will 
be used to conduct the static analysis in order to obtain the CFG.  

2) Gadgets identification and basic block instrumentation: it uses the 
assembly code to identify instruction sets that can be used as gadgets in a ROP attack. 
These instruction sets must have some specific characteristics, such as ability of 
manipulate registers used to pass arguments to a function and have a jump instruction or 
return instruction at their ends. After identification of the instruction sets, is necessary to 
identify the blocks in which they are contained to insert the verifier instructions Assign 
and Checkpoint. 

3) Protected executable code generation: It comprises the compilation of the 
instrumented assembly code, generating the protected executable code. 

 

3.   Experiments 
This section describes as our technique to protect basic blocks against ROP 

attacks was validated. The experiments were developed in a processor ARMv5TEJ in an 
environment ARM-Linux with kernel 3.2.0-4-versatile virtualized through the QEMU 
tool. The tools used to perform the protection were: compiler GCC 4.6.3, assembler AS 
2.22 and debugger GDB 7.4.1. To perform the validation has been taken into account 
the impact generated in terms of (i) code size and (ii) computational cost. The metrics 
used, respectively, are: (i) code size in bytes and (ii) execution time in seconds. 

Figure 2.a shows the difference between the size in bytes before and after 
applying protection. Therein is possible to see that the greater the size of the executable 
less overhead in terms of bytes, that means, that our protection technique is inversely 
proportional to code size. For instance, the bitcnts executable overhead with 587,628 
bytes is 0.01% and cjpeg with 93,056 bytes is 50.92%. Figure 2.b shows the execution 
times of the executables with and without protection. Therein is possible to see the 
average of our protection technique causes an overhead in order of 2.3% with a standard 
deviation of 1.7%. The times were obtained through routine time() executed 20 times 
for each executable. 
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(a)                                                                              (b)  

Figure 2. Experiments about program size (a)and time execution (b). 
 

4.   Conclusions 
This paper presents a technique to protect basic blocks using verifiers with the 

ability to detect a ROP attack when the execution of the basic blocks is not performed in 
a conventional way, that is, the execution flow does not start from the first instruction of 
the basic block. The results show that the technique has minimal overhead in terms of 
time and space, proving its suitability to protect restricted systems, such as embedded 
systems. Additionally, according to our research, this is the first static protection 
technique against ROP attacks to ARM architecture.  
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Abstract. The identification of hidden features in an embedded software by 
analyzing its binary code is a challenging task. This challenge is due to the 
inherent complexity of binary code, which hinders readability and understanding of 
all the features that the software may contain. This fact is particularly important in 
the area of information security, as hidden features can compromise the proper 
behavior of the software. In the proposed work we propose a method for locating 
suspect code snippets that may contain hidden features by debugging the embedded 
software in a supervised manner, assisted with the reconstruction of control flow 
graphs and call graph. 
Resumo. A identificação de funcionalidades ocultas pela análise do binário de um 
software embarcado é uma tarefa desafiadora. Este desafio se deve ao fato da 
própria complexidade em se analisar um binário. É de particular interesse da área 
da segurança da informação garantir a inexistência de tais funcionalidades uma 
vez que elas podem comprometer o comportamento de um software. Este trabalho 
propõe um método para localizar trechos de código suspeitos por meio de uma 
depuração supervisionada do software embarcado, auxiliada pela análise estática 
dos grafos de fluxo de controle e de chamadas. 
 

1.   Introdução 
Com o avanço da tecnologia, os softwares passaram a ser uma constante em diversas 
áreas da sociedade. Este fato pode ser observado pelo grande número de sistemas 
embarcados, atualmente utilizados para diversos fins. Nesse cenário é observada a 
possibilidade de inúmeras novas formas de falhas e fraudes decorrentes de 
características inerentes aos softwares e aos dispositivos que o executam, o que introduz 
uma série de preocupações relacionadas à confiabilidade desses sistemas. 

Essas preocupações se mostram especialmente importantes em áreas onde a 
tolerância a falhas é pequena ou onde o interesse por fraudes é grande. Por exemplo, em 
softwares utilizados na área médica, pequenas falhas podem ter consequências drásticas. 
Outro exemplo, na área automotiva, uma pessoa mal-intencionada pode querer reduzir a 
quilometragem do veículo para obter um maior valor de revenda. Outro caso seria o do 
proprietário de uma balança, o qual pode modificar o software de tal forma para que as 
novas medições (erradas) possam beneficiá-lo.  

Este trabalho propõe um método para identificar trechos de código que podem 
ter uma funcionalidade escondida, reduzindo assim a complexidade de uma avaliação 
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de segurança de software. Para isso o método emprega técnicas de análise estática para 
mapear todo o conjunto de instruções contidos no executável e de análise dinâmica para 
executar o código e mapear as instruções realmente executadas durante o 
funcionamento do dispositivo. A diferença entre o conjunto completo de instruções 
obtido na análise estática e o conjunto de instruções executado durante a análise 
dinâmica resulta em um conjunto de instruções, que será criteriosamente avaliado a fim 
de verificar a presença de códigos suspeitos. 

2.   Proposta para identificação de código suspeito 
No proposto trabalho apresentamos um método de análise de software para 
identificação de trechos de código suspeitos. O método parte do princípio que 
funcionalidades não-declaradas são suspeitas, e necessitam de uma análise mais 
cuidadosa. Assim, o método realiza a identificação por meio de análises estática e 
dinâmica. Na etapa estática, grafos de fluxo de controle e o grafo de chamadas são 
analisados; e na etapa dinâmica, chamada de depuração supervisionada, permite 
identificar as instruções que são realmente executadas pelas funcionalidades declaradas. 
As instruções não executadas são classificadas como suspeitas, por não terem seus 
propósitos documentados. 

A identificação do código suspeito auxilia no processo de validação de software 
[Dowd et al. 2006], ao passo que reduz a área de busca por possíveis funcionalidades 
escondidas que o software possa ter, podendo até mesmo eliminar esta busca no caso 
em que todas as instruções encontradas no código binário são executadas durante a 
depuração supervisionada. Caso, existam instruções não executadas, estas serão 
apuradas a fim de verificar se comprometem a segurança ou confiabilidade do software, 
ou se são instruções pertencentes a bibliotecas ou interrupções não utilizadas.  

O método possui o seguinte fluxo: a partir da obtenção do conjunto de instruções 
da imagem do código binário (disassembly) é iniciada a etapa de análise estática. Esta 
etapa consiste na análise dos grafos de fluxo de controle individualizados para cada 
função e do grafo de chamadas. Após a etapa de análise estática, inicia-se a etapa de 
análise dinâmica chamada de depuração supervisionada, na qual é realizada a 
instrumentação do código através de pontos de parada (breakpoints) em pontos 
específicos, determinados durante a etapa de análise estática, para obter o conjunto de 
instruções executadas pelas funcionalidades declaradas. A última etapa consiste na 
identificação de código suspeito na qual é realizada a diferença entre as instruções 
extraídas da imagem do código binário e as instruções executadas durante a depuração 
supervisionada. A Figura 1 representa graficamente esse fluxo.  

 
Figura 1. Fluxo de trabalho para identificação de código suspeito. 
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Etapa de análise estática. A partir do disassembly do binário, são gerados o grafo de 
chamadas e os grafos de controle de fluxo para cada uma das funções [Collberg and 
Nagra 2009]. O grafo de chamadas representa o relacionamento entre as funções de um 
programa. Os nós deste grafo são as funções do programa e as arestas representam as 
chamadas realizadas. Uma aresta de F1 → F2 de um nó F1 para um nó F2 indica que a 
função F1 possui uma instrução de chamada cujo destino é a função F2.  O grafo de 
fluxo de controle representa a computação intra-procedural de uma função. Os nós de 
um grafo de fluxo de controle são chamados de blocos básicos, que contêm um fluxo 
contínuo de instruções e, possivelmente, terminam em uma instrução de salto. O fluxo 
de controle sempre inicia no começo de um bloco, executa todas as instruções daquele 
bloco e saí no final do bloco. Uma aresta de A → B da entrada de um bloco A para um 
bloco B indica que o fluxo de controle poderia, possivelmente, fluir do bloco A para o 
bloco B durante a execução do programa. Nesta etapa, os endereços das instruções 
iniciais das funções são armazenados para a etapa de análise dinâmica. 
Etapa de análise dinâmica. O método de depuração supervisionada visa identificar 
quais instruções são executadas durante a execução do software, tendo como base a 
documentação detalhada das funcionalidades do código.  
O método estabelece pontos de parada (breakpoints) nos endereços das instruções 
iniciais obtidas pelo grafo de chamadas. Quando o primeiro ponto de parada é atingido, 
o método adiciona novos pontos de parada nas instruções de transferência de controle 
(salto) e no endereço da instrução final do bloco básico correspondente, na qual o bloco 
é obtido a partir do grafo de fluxo de controle daquela função. O método vai então 
removendo e adicionando novos pontos de parada (devido a limitação do número de 
breakpoints) de acordo com a execução da aplicação de software. Após um limiar de 
instruções executadas ou de um tempo pré-definidos, os endereços das instruções 
executadas são armazenados, e serão utilizados para realizar a correspondência das 
instruções obtidas na etapa estática com as da etapa dinâmica. 
Identificação de código suspeito. Possíveis trechos de código suspeitos são 
identificados pela diferença entre as instruções obtidas no disassembly do binário e as 
instruções executadas durante a depuração supervisionada. Para redução do número de 
falsos positivos, considera-se a utilização de assinaturas de bibliotecas externas e de 
instruções inseridas pelo ambiente de compilação para fins de identificação e remoção 
dessas instruções do conjunto de código suspeito. 
 

3.   Experimentos 
Para validar o método, um protótipo que reproduz o funcionamento de um taxímetro foi 
desenvolvido, contendo funcionalidades para iniciar, parar e zerar o contador do valor 
de uma viagem, “alterar a bandeira” e um backdoor malicioso que adiciona 10% ao 
valor do contador. O software foi embarcado em uma placa de desenvolvimento NXP 
ARM7-LPC 2368 com interface JTAG (padrão IEEE), utilizada para fins de gravação e 
depuração, e disponível em grande parte dos dispositivos. 

A extração do código binário do software embarcado é feita pelo dispositivo J-
Link V8 e do software J-Link Commander. O J-Link V8 é um dispositivo para conexão 
com o sistema embarcado por meio da interface JTAG. O J-Link Commander é um 
software de interface de usuário que faz parte do kit do J-Link V8.  
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Os processos de disassembly do código, geração do grafo de chamadas e dos 
grafos de fluxo de controle foram realizados pela ferramenta IDA Pro. O IDA Pro é um 
software de engenharia reversa que contém disassembler e depurador para dezenas de 
arquiteturas, e oferece diversos recursos para análise de software. Por meio do 
disassembly foram encontradas 2945 instruções. Após esta etapa, foram localizadas as 
instruções de transferência de fluxo de controle a fim de estabelecer os pontos de parada 
durante a depuração supervisionada. No caso da arquitetura ARM, utilizada neste 
trabalho, as instruções de desvio são as instruções de desvio (B, BL, BX, BLX e BXJ). 
 A depuração supervisionada foi realizada por meio do J-Link V8, J-Link GDB 
Server e GDB. O J-Link GDB Server é um software que funciona como um servidor de 
depuração para o J-Link V8, e o GDB é um software de depuração, utilizado para enviar 
comandos de depuração para o J-Link GDB Server. 
 Foi pré-estabelecido um limiar de 5 mil instruções para a etapa de análise 
dinâmica, na qual 890 instruções foram executadas diante de todas as funcionalidades 
declaradas. As 2055 (2945-890) instruções remanescentes podem ser enquadradas como 
códigos para tratamento de erro, bibliotecas do próprio ambiente de compilação, 
bibliotecas externas, ou até mesmo funcionalidades escondidas, necessitando de uma 
avaliação mais criteriosa. Entre estas instruções está contido o backdoor malicioso que 
adiciona 10% ao valor do contador. 
 

4.   Considerações finais 
Neste trabalho, propomos um método de análise de software para a identificação de 
possíveis funcionalidades escondidas, por meio de depuração supervisionada dos grafos 
estáticos do software. O resultado é obtido pela identificação das instruções contidas no 
código binário, mas que durante a execução das funcionalidades declaradas do software 
não são executadas. Resultados preliminares de validação mostram que o método é 
eficaz para identificar as instruções legítimas, que pertencem as funcionalidades 
declaradas, e as instruções não executadas, que incluem a função maliciosa de alterar 
um taxímetro, reduzindo a complexidade de análise durante uma avaliação. 

O emprego deste método de validação de software depende da análise da 
documentação do software, na qual especifica todas suas funcionalidades, possibilitando 
a reprodução das funcionalidades e a verificação de trechos de código que possam 
conter funcionalidades ocultas. Este cenário é extremamente comum para órgãos 
regulatórios que demandam a abertura de detalhes de implementação de um software, 
como exemplo, a abertura de código-fonte como requisito para avaliação de medidores 
inteligentes. Como trabalhos futuros, integraremos ao método uma forma de identificar 
instruções de bibliotecas e do ambiente de compilação para refinar os resultados. 
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Abstract. This article presents the first study on libraries that implement
Cache for the Android platform through an empirical analysis of the cha-
racteristics of each library, as well as verification of three factors that can
present as they are fragile the security issue. The empiric results suggest
that few libraries care and/or implement mechanisms to ensure the reliabi-
lity of data in Cache.

Resumo. Este artigo realiza o primeiro estudo sobre bibliotecas que imple-
mentam Cache para a plataforma Android através de uma análise empírica
das características de cada biblioteca, assim como a verificação de três fa-
tores capazes de apresentar como elas são frágeis no quesito de segurança.
Os resultados empíricos demonstram que poucas bibliotecas se preocupam
e/ou implementam mecanismos para garantir a confiabilidade de dados em
Cache.

1. Introdução e Motivação
É fato que os dispositivos móveis tornaram-se os alvos preferidos de atividades ma-
liciosas como spam, códigos maliciosos, phishing, participação em botnets e, mais
recentemente, vazamento de informações. Dentre os fatores que justificam essa pre-
ferência pelos dispositivos móveis, o principal é o não uso de práticas seguras de
programação associado a não adoção das recomendações de segurança da plata-
forma [ViaForensics 2011]. Para melhorar o entendimento desse último problema,
na plataforma Android, desenvolvedores que fazem uso de Cache para o armazena-
mento de dados são apenas orientados (não obrigados) a seguir recomendações como
a que limita o tamanho da Cache em 1MB [Android 2014, NowSecure 2015].

Neste contexto de não obediência e/ou falta de recomendações sobre o uso de
Cache na plataforma Android e pouca ou nenhuma consideração com a segurança,
especialmente com a possibilidade de vazamentos de informações, este trabalho ob-
jetiva realizar uma análise empírica das bibliotecas para implementação de Cache
em aplicações na plataforma Android. Para alcançar esse objetivo, fatores basea-
dos em recomendações de segurança foram empregados para permitir uma correta
avaliação.

É importante ressaltar que: (i) embora a segurança de cache seja um assunto
bastante estudado nas plataformas tradicionais, até onde os autores deste artigo
sabem, este é o primeiro estudo sobre bibliotecas que implementam Cache para a
plataforma Android; e (ii) este artigo é parte de uma dissertação de mestrado, cujo
objetivo geral é propor um mecanismo de detecção de vazamento de informações
em dispositivos móveis na plataforma Android, por meio da análise de Cache das
aplicações.
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2. Cache no Android
A Cache na plataforma Android está dividida em: (i) Sistema, que contém o Cache
da máquina virtual Dalvik e permite um tempo de execução mais rápido através do
alinhamento, verificação e otimização de byte-codes; e (ii) Aplicativos (app), onde
o armazenamento ocorre na memória do dispositivo (Cache interna) e/ou no cartão
de memória externo (Cache externa). Quem define o que colocar na Cache de
Aplicativos é o desenvolvedor, mas normalmente armazenam-se dados de páginas
Web, banco de dados, imagens, objetos serializáveis, entre outros.

O Android possui duas implementações de Cache: LRUCache e DiskLRUCa-
che. A LRUCache, parte do Android SDK, é especializada em gerenciar objetos em
memória RAM [Android 2015] e utiliza o algoritmo de substituição de páginas LRU
(Least Recently Used) para manter objetos recentemente referenciados acessíveis e
remover os menos utilizados recentemente antes que a Cache exceda o tamanho
designado. Já a DiskLRUCache é voltada para o gerenciamento de arquivos em
disco (SDCard). Ela limita o número de bytes que serão armazenados no sistema de
arquivos. Assim, quando o número de bytes armazenados excede o limite, a Cache
remove entradas até o limite ser satisfeito.

3. Bibliotecas para Cache Android
Embora as bibliotecas LRUCache e DiskLRUCache forneçam suporte a implementa-
ção e uso de Caches, bibliotecas de terceiros tem sido criadas para melhorar/facilitar
alguns aspectos da implementação ou atender algum requisito mais complexo. A
Tabela 1 apresenta, de forma resumida, as bibliotecas Cache para Android avaliadas.

Tabela 1. Bibliotecas de Cache para Android
Biblioteca Data Armazenamento CaracterísticasCriação Atual. Memória Disco
Android
Easy Cache
[Brison 2014]

Mai/2014 Jun/2015 LRUCache DiskLRUCache A biblioteca permite armazenar objetos padrão, no for-
mato JSON (JavaScript Object Notation), bem como
formatos definidos pelo usuário.

Simple
DiskCache
[Fhucho 2015]

Mar/2013 Abr/2014 Não per-
mite

DiskLRUCache Facilidade na implementação do DiskLRUCache.

HttpResponse
Cache
[Andrews 2015]

Jan/2012 Out/2014 Não per-
mite

DiskLRUCache Fornece Caching transparente e automático de requi-
sições HTTP e HTTPS, visando poupar tempo e lar-
gura de banda. Suporta as classes HttpUrlConnection
e HttpsUrlConnection.

ObjectCache
[Connor 2015]

Fev/2014 Jun/2015 Próprio DiskLRUCache Permite especificar o tempo de expiração das entradas
de Cache.

Qachee
[Jafelle 2015]

Fev/2014 Jan/2015 LRUCache Não permite Permite especificar o tempo de expiração das entradas
de Cache.

Reservoir
[Cowkur 2015]

Dez/2013 Jun/2015 Não per-
mite

DiskLRUCache Insere, consulta e exclui objetos de forma síncrona ou
assíncrona. A limpeza da Cache pode ser total ou por
entrada individual.

Android Bit-
mapCache
[Banes 2015]

Jul/2012 Nov/2013 LRUCache DiskLRUCache É especializada na criação de Cache para uso com obje-
tos Bitmap.

Kinvey
[Kinvey 2015]

Não in-
formada

Constante LRUCache SQLite 3 Biblioteca proprietária e paga que implementa cripto-
grafia e permite armazenar e recuperar arquivos binários
de tamanho até 5TB, de qualquer formato.

Expirable
DiskL-
ruCache
[Rawat 2015]

Mar/2015 Abr/2015 Não per-
mite

DiskLRUCache Permite a expiração de conteúdo através de um tempo
de despejo (evictionTimeSpan), bem como criptografar
dados usando a biblioteca Conceal [Facebook 2015] do
facebook.

Carbonite
[Cáceress 2015]

Jul/2013 Set/2014 Próprio
(POJO)

DiskLRUCache Permite especificar como e quanto tempo os dados serão
mantidos em Cache.
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3.1. Discussão
Ao analisar a Tabela 1 percebe-se que quatro bibliotecas - Android Easy Cache, Qa-
chee, Android BitmapCache e Kinvey - utilizam a LRUCache como padrão. Somente
a ObjectCache e Carbonite usam implementações próprias. Já na Cache em disco,
oito das dez bibliotecas fazem uso da DiskLRUCache. A Qachee não armazena dados
em disco e a Kinvey usa SQLite3 para isso. Além disso, todas as bibliotecas listadas,
com exceção da Kinvey, são livres e gratuitas. No quesito segurança, apenas duas
bibliotecas (Kinvey e Expirable DiskLruCache) fazem uso de criptografia sobre os
dados em Cache para aumentar a segurança e garantir a privacidade, confiabilidade
e integridade dos dados.

Para resumir, a simples análise da documentação fornecida (ou encontrada)
e a verificação do código fonte de cada biblioteca mostra que a maioria delas não
está preocupada com segurança, especialmente com a possibilidade do vazamento
de informações.

4. Fatores de Avaliação
Até onde os autores deste trabalho têm conhecimento, não existe um conjunto bem
definido de métricas destinadas a exprimir os principais fatores a serem considerados
durante a avaliação de Cache, especialmente em dispositivos móveis. Assim, buscou-
se, como contribuição, estabelecer tal conjunto de fatores (aplicados na forma de um
checklist) focadas em avaliar a segurança. São elas: (i) Criptografia dos Dados,
que verifica a existência de mecanismos para criptografar os dados a serem salvos
em Cache; (ii) Tamanho Máximo da Cache, que mensura o tamanho limite
de armazenamento de dados na Cache; (iii) Tempo de Expiração, que define
por quanto tempo um determinado dado ficará ou estará disponível para acesso na
Cache.

É importante notar que, segundo a OWASP [OWASP 2012], o emprego de
práticas de criptografia é fundamental para evitar que dados, possivelmente sensí-
veis, sejam vistos ou capturados por outras aplicações ou terceiros sem autorização.
Além disso, existe uma sugestão [Android 2014] para que os dados armazenados em
Cache não ultrapassem 1MB.

A Seção seguinte apresenta uma análise empírica dessas métricas nas 12 bi-
bliotecas apresentadas na Tabela 1.

4.1. Análise Empírica
Em relação a Criptografia, apenas as bibliotecas Kinvey e Expirable DiskLRUCa-
che fazem uso. A primeira, de fato, traz sua própria implementação de criptografia
enquanto a segunda faz uso da biblioteca Conceal. A primeira implementa AES
(Advanced Encryption Standard) com CBC (Cipher-Block Chaining) - AES-CBC -
e PKCS5Padding. A segunda emprega o algoritmo AES-GCM.

Já sobre o Tamanho Máximo da Cache, as bibliotecas LRUCache, Qa-
chee, Android BitmapCache, ObjectCache, Kinvey e Carbonite implementam um
PADRÃO (16KB a 4 MB em RAM e de 10 MB a 5 TB em disco) como valor inicial,
que pode ser alterado pelo desenvolvedor. Já as restantes obrigam que seja definido
um tamanho inicial, em bytes, para a Cache em seus métodos de construção. Dentre
as doze bibliotecas, a que apresenta uma proposta diferente é a Qachee. Ela usa uma
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forma dinâmica de alocação limitada a 1/8 da memória disponível no dispositivo,
mas que pode ser ajustada pelo desenvolvedor.

Por fim, para o Tempo de Expiração, oito bibliotecas implementam tempo
de expiração dos dados contidos em Cache. Todas fazem uso da classe TimeExpi-
ringLruCache da biblioteca LRUCache. Por outro lado, quatro não implementam
tempo de expiração. Um ponto importante é que embora as bibliotecas Kinvey e
Expirable DiskLRUCache implementam esse controle, existe uma diferença entre
elas. A biblioteca Kinvey, por usar a biblioteca LRUCache, herda o suporte ao
tempo de expiração para memória, mas não tem qualquer controle para o disco
(SQLite3) enquanto que a ExpirableDiskLruCache possui uma função adicional
(evictionT imeSpan) para isso, além de ser a única que implementa tal caracte-
rística para disco.

5. Conclusões e Trabalhos Futuros
Este artigo apresentou uma análise empírica sobre bibliotecas que implementam
suporte a Cache na plataforma Android. Foram relacionadas doze delas, com grande
diversidade de ideias e comportamentos distintos em relação a segurança. Para
avaliar essas bibliotecas, uma das contribuições deste artigo, foi a definição de três
fatores de avaliação: Uso de Criptografia, Tamanho Máximo e Tempo de Expiração.
Juntos, esses fatores permitem perceber como pouca importância é dada a segurança
para Cache em dispositivos móveis.

Os próximos passos desse trabalho são: (i) Propor a criação (ou adequação)
de um modelo forense de análise focado em Cache; e (ii) Elaborar um mecanismo de
detecção de vazamento de informações em dispositivos móveis (plataforma Android)
por meio da análise de Cache das aplicações.
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Abstract. The  need to  protect  mobile  devices  from unauthorized  access  is
growing.  On  the  other  hand,  conventional  mechanisms  currently  used  for
authentication represent an obstacle that users need to overcome every time
they want to use their devices. This problem is exacerbated in mobile devices
because  of  their  differences  in  the  use  dynamics.  In  this  scenario,  many
authors  propose  solutions  based  on  implicit,  transparent  and  continuous
authentication focused mainly on the use of biometric factors. Unlike other
studies, we propose the use of context as a user authentication factor together
with a systematization of this strategy on mobile devices. In order to achieve
this  goal  our  proposal  makes  use  of  the  context  acquisition  framework
LoCCAM and Hidden Markov Models (HMM) techniques.

Resumo. A necessidade de proteger os dispositivos móveis de acessos não
autorizados  é  crescente.  Por  outro  lado,  os  mecanismos  convencionais  de
autenticação utilizados hoje representam um obstáculo difícil que os usuários
precisam  vencer  sempre  que  desejam  utilizar  seus  dispositivos.  Essa
problemática  é  agravada  nos  dispositivos  móveis  por  conta  das  suas
diferenças na dinâmica de utilização. Nesse cenário, muitos autores propõem
soluções baseadas em autenticação implícita, transparente e contínua focadas
principalmente no uso de fatores biométricos. Diferente dos outros trabalhos,
propomos o uso do contexto como fator de autenticação dos usuários e uma
sistematização  do  seu  uso  nos  dispositivos  móveis,  utilizando  para  isso  o
framework de aquisição de contexto LoCCAM e Cadeias de Markov Ocultas
(Hidden Markov Model - HMM).

1. Introdução

Para Crawford (2014), a autenticação em dispositivos móveis não deve ser pensada da
mesma forma que nos computadores pessoais (desktop e  laptop). Para ele, a principal
diferença  está  na  forma  como  interagimos  com  esses  dispositivos.  Usamos  os
dispositivos móveis em "rajadas", isto é, buscamos eles com maior frequência, mas por
curtos  períodos  de  tempo.  Nesse  caso,  ao  oferecer  mecanismos  de  autenticação
impróprios para dispositivos móveis, podemos importunar os usuários ao ponto deles
desativarem a autenticação ou usarem códigos de acesso inseguros.

Segundo Regina Dugan1 da Motorola, estudos revelam que um usuário leva em
média 2,3 segundo para desbloquear o seu telefone e faz isso cerca de 39 vezes por dia.

1 http://motorola-blog.blogspot.com.br/2013/08/hello-skip-goodbye-pin-introducing.html
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Quando analisamos apenas usuários avançados, o número de desbloqueios chega perto
de 100 vezes por dia. Isso pode representar para eles um grande desperdício de tempo
com uma tarefa que deveria ser trivial. É um processo tão lento e repetitivo que muitos
usuários entrevistados durante esses estudos relataram preferir usar códigos fáceis (e.g.
“0000”)  ou,  simplesmente,  não  se  preocupar  com  autenticação.  Assim,  podemos
concluir  que esses mecanismos, na prática,  não agregam segurança para uma grande
parcela dos usuários de dispositivos móveis.

Para Wiedenbeck (2006), outra questão importante é que os dispositivos móveis,
por  serem  muito  utilizados  em  locais  púbicos,  são  mais  vulneráveis  a  ataques  de
observação direta,  tais  como olhar por cima do ombro de alguém (shoulder-surfing)
para obter informações sigilosas (e.g. códigos de acesso). Portanto, os mecanismos de
autenticação oferecidos  nas  plataformas móveis  precisam ser mais  resistentes  a essa
ameaça.

Na tentativa de superar as limitações de utilização de técnicas tradicionais de
autenticação nos dispositivos móveis, vários autores têm proposto o uso de autenticação
implícita (Jakobsson et al., 2009), transparente e contínua (Clarke, 2011). Contudo, ao
focar nos aspectos biométricos,  eles deixam de lado um rico conjunto de elementos
relevantes  na  interação  entre  usuário  e  sistema,  denominado  por  Dey  (2001)  de
contexto.  Por isso, propomos a seguir uma investigação que vai além dos elementos
biométricos e busca a sistematização do uso de elementos de contexto como fator de
autenticação de usuários para sua ampla utilização junto aos dispositivos móveis.

2. Proposta

O  contexto  é  formado  por  pedaços  de  informação  que  podem  ser  usados  para
caracterizar a situação de um elemento que é relevante para a interação entre o usuário e
o sistema, incluindo como elementos os próprios usuário e sistema (Dey, 2001). Ele
pode ser entendido como uma visão estruturada e unificada do mundo em que o sistema
opera, dentro de um processo de constante mudança (Coutaz el al., 2005). Os elementos
que compõem o contexto dependem da sua relevância para o sistema e da possibilidade
de  observá-los,  fazendo  com  que  o  contexto  seja  dinâmico  e  evolua  ao  longo  da
execução  do  sistema  (Viana,  2010).  Baseado  nestas  visões  de  contexto,  podemos
perceber que os fatores de autenticação tradicionalmente utilizados – o que o usuário
sabe, tem ou é – nada mais são do que elementos do contexto, pois, sem dúvida, são
considerados relevantes na interação entre o usuário e um sistema que requer controle de
acesso. Entretanto, para que o contexto possa ser usado como fator de autenticação, ele
deve atender a alguns requisitos importantes como, por exemplo, a unicidade.

Alguns outros estudos já propuseram o uso do contexto durante a autenticação
dos usuários.  Discutiremos aqui dois deles  que mais  bem ilustram as abordagens já
propostas. O primeiro é o Smart Lock2 que está presente na plataforma Android L. Ele
permite  selecionar  alguns  elementos  de  contexto  que  manterão  o  dispositivo  móvel
desbloqueado,  como por  exemplo,  locais  e  dispositivos  confiáveis.  Essa  abordagem
busca usar o contexto para avaliar o risco e requerer ou não autenticação do usuário,
evitando que ele precise repetir essa operação múltiplas vezes em situações onde não
existe um risco tão elevado. O outro estudo é o framework CASA (Hayashi et al., 2013).
Nesse estudo, os autores buscam modular a técnica de autenticação explícita exigida
pelo  dispositivo  com base  em múltiplos  elementos  do  contexto  com o  objetivo  de

2 http://get.google.com/smartlock/
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manter um balanceamento entre segurança e usabilidade. Essa abordagem permite, da
mesma forma que a anterior, manter o dispositivo desbloqueado em situações de baixo
risco,  mas  permite  também,  por  exemplo,  requerer  autenticação  baseada  em  senha
alfanumérica em situações que o risco é alto e o usuário teoricamente pode digitar uma
senha usando o teclado virtual. Permite ainda, por exemplo, requerer código de acesso
baseado em padrão gráfico em situações que o risco é intermediário e isso adicionar
mais conveniência para o usuário.

Diferente desses estudos, neste trabalho entendemos haver forte ligação entre os
fatores de autenticação e os elementos do contexto e, por isso, propomos a utilização do
contexto de forma semelhante a um sistema biométrico. Segundo Costa, Obelheiro e
Fraga  (2006),  o  modelo  conceitual  simples  de  um  sistema  biométrico  típico  está
dividido nos processos de aquisição de exemplar, extração de atributos, registro de perfil
e comparação. Assim, propomos a sistematização do uso do contexto como fator de
autenticação seguindo esse mesmo modelo.

Para alcançar esse objetivo,  o  framework de aquisição de contexto LoCCAM
(Maia et al., 2013) será adaptado para os processos de aquisição de exemplar e extração
de  atributos.  A  utilização  do  LoCCAM  busca  tirar  proveito  da  sua  arquitetura
componentizada e adaptativa, que facilita a inclusão de suporte a aquisição de novos
elementos  de  contexto  e  otimiza  o  desempenho  da  ferramenta.  A  arquitetura
componentizada é especialmente importante  para o suporte a aquisição de múltiplos
elementos  de  contexto,  pois  é  esperado  que  essa  multiplicidade  aumente  a
confiabilidade  do  sistema  assim  como  ocorre  nos  sistemas  biométricos  (Costa;
Obelheiro; e Fraga, 2006)

Além  disso,  serão  utilizadas  também  Cadeias  de  Markov  Ocultas  (Hidden
Markov Models – HMM) para as etapas de registro de perfil e comparação. Para Rabiner
e Juang (1986), um HMM é um processo duplamente estocástico, composto por um
processo estocástico subjacente que não é observável diretamente, pois está escondido,
mas que pode ser observado através de outro conjunto de processos estocásticos que
produzem sequências de símbolos observáveis. A utilização de HMM nessas etapas visa
permitir  a  captura  de  padrões  de  interação  de  um usuário  baseado  na  obtenção  de
elementos observáveis de contexto.

 Nossa estratégia adiciona uma camada de abstração, passando a considerar todo
o contexto onde antes tinha-se foco apenas na biometria,  incluindo agora também o
ambiente  e  não  somente  o  indivíduo.  Desta  forma,  a  combinação  de  vários  outros
elementos ligados não apenas ao usuário será vista pelo modelo como uma assinatura
contextual que pode ser usada para autenticação.

A avaliação da proposta será feita por meio de experimento, onde será criado um
protótipo  de  sistema.  Esse  protótipo  será  instalado  em  dispositivos  de  um  grupo
representativo de usuários escolhidos aleatoriamente e servirá para coletar um conjunto
selecionado  de  dados  contextuais.  A  partir  desses  dados,  será  gerado  um  perfil
contextual  para cada usuário.  Cada perfil  será comparado com os dados contextuais
coletados de todos os usuários envolvidos no experimento, o que nos permitirá calcular
e comparar as taxas de falso positivo (False Accept Rate – FAR) e falso negativo (False
Reject Rate – FRR), da mesma forma que Costa, Obelheiro e Fraga (2006) propõem
para avaliação de sistemas biométricos.

Por fim, embora nossa proposta apresente uma estratégia diferente das demais,
nada impede que ela seja utilizada de forma combinada com as outras, servindo, nesse
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caso,  como  técnica  de  autenticação  alternativa,  a  ser  aplicada  quando  for  mais
apropriado.

3. Considerações Finais

Conforme  apresentado,  este  trabalho  estabeleceu  um  paralelo  entre  os  fatores
comumente utilizados para autenticação e o contexto que envolve a interação do usuário
com  o  sistema.  Em  seguida,  propôs  uma  sistematização  do  uso  dos  elementos  do
contexto para autenticação de usuários em dispositivos móveis baseada no modelo de
sistemas biométricos, fazendo uso do framework de aquisição de contexto LoCCAM e
Cadeias de Markov Ocultas (HMM).
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Abstract. The Brazilian Freedom of Information Act determines the opening of 

data by the government, respecting the privacy of citizens. This case study an-

alyzes an open government database, showing that unsystematic and ineffec-

tive forms of anonymization were used. Subsequently, systematic forms of 

anonymization are applied and a new analysis is done, showing the effective-

ness of the procedures used. We conclude that an increasing attention by the 

government with regard to personal data is needed. 

Resumo. A Lei de Acesso à Informação determina a abertura de dados pelo 

governo brasileiro, respeitando-se a privacidade dos cidadãos. Este estudo de 

caso analisa uma base de dados abertos governamental, mostrando que foram 

utilizadas formas assistemáticas e ineficazes de anonimização. Posteriormen-

te, são aplicadas formas sistemáticas de anonimização e uma nova análise é 

efetuada, mostrando a eficácia dos procedimentos utilizados. Conclui-se que é 

necessária uma atenção maior do governo com relação aos dados pessoais. 

1. Introdução 

O Brasil busca a transparência governamental desde 2004, quando a Controladoria-

Geral da União criou portais de transparência. Em 2011, com a adesão do governo ao 

movimento Open Government Data (ou Dados Governamentais Abertos), sancionou-se 

a Lei no 12.527 (ou Lei de Acesso à Informação – LAI) [Brasil 2011], definindo os mol-

des para a abertura de dados no Brasil [OGP 2013]. Segundo a LAI, a transparência é a 

regra e o sigilo, uma exceção. Entretanto, a LAI considera de forma especial os dados 

pessoais, conforme observado em seu Artigo 31, seção V, o qual afirma que o tratamen-

to de dados pessoais deve respeitar a "intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais". Desse modo, a divulgação de 

dados pelo setor público não deve violar a privacidade dos cidadãos. Para que isso seja 

possível, faz-se necessária a aplicação de formas sistemáticas de anonimização, que 

dificultem a identificação individual em bases de dados disponíveis na Internet.  

 Este trabalho apresenta um estudo de caso visando verificar se a forma de ano-

nimização adotada no setor público usa formas sistemáticas de anonimização. Nesse 

sentido, foram analisados os microdados preliminares do Censo da Educação Superior 

brasileira referente ao ano de 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP 2013]. Constatou-se que a anonimização 

dessa base é frágil e em seguida mostrou-se que a aplicação de formas sistemáticas de 

anonimização reduz eficazmente o risco de re-identificação de indivíduos. Espera-se 

com isso contribuir para o debate sobre o tratamento de dados pessoais por órgãos pú-

blicos. Ao final do artigo, são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros. 
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2. Formas de Anonimização 

Anonimizar significa ocultar a identidade e/ou dados confidenciais das pessoas em ba-

ses de dados, sem grandes prejuízos à utilidade da informação [Fung et al. 2011]. Exis-

tem duas formas de anonimização: assistemática e sistemática. A primeira consiste na 

mera exclusão de dados explícitos, que identificam uma pessoa de forma individual 

(como nome completo, CPF e outras informações pessoais). Essa forma de anonimiza-

ção não assegura a preservação da privacidade do indivíduo. 

 Já a forma sistemática, empregada neste estudo de caso, utiliza uma série de 

técnicas e modelos de anonimização eficazes, que dificultam a re-identificação indivi-

dual a partir de uma base de dados publicada na Internet. Para isso, são realizados os 

seguintes procedimentos: classificação de atributos, definição de operações, aplicação 

de modelos de anonimização, análise dos resultados quanto à preservação de privacida-

de e à utilidade dos dados anonimizados.  Neste estudo de caso, são aplicados os mode-

los de anonimização k-Anonymity e Distinct ℓ-Diversity. O primeiro é aplicado aos atri-

butos com potencial para levar à re-identificação (QIDs ou Quasi Identifiers) e cria gru-

pos com k registros idênticos quanto aos QIDs. O segundo é aplicado a atributos confi-

denciais e define que em cada grupo deve haver ℓ valores distintos quanto a estes atri-

butos. Informações adicionais podem ser encontradas em Fung et al. (2011). 

3. Resultados 

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da análise das fragilidades da base de 

dados do Censo da Educação Superior brasileira de 2013 [INEP 2013], seguida da apli-

cação de técnicas sistemáticas de anonimização a tal base. 

3.1. Análise da base de dados original 

Para verificar a forma de tratamento dispensada a dados pessoais por órgãos públicos, 

foram utilizados os microdados do Censo da Educação Superior brasileira de 2013, cu-

jos dados foram coletados, tratados e disponibilizados pelo INEP. Dentre os arquivos 

disponibilizados em formato CSV (Comma Separated Values) com dados sobre docen-

tes, alunos e instituições de ensino superior (IESs), foi selecionado para análise o arqui-

vo DM_DOCENTE, contendo 49 colunas e 383.683 linhas com informações pessoais, 

profissionais e acadêmicas dos docentes.  

 Tal arquivo foi importado para o programa Microsoft Access e os dados de um 

dos autores deste artigo, que atua como docente em uma IES, foram filtrados utilizando-

se a opção "Filtrar por formulário". Os valores aplicados ao filtro foram {17/12/1988; 

feminino; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Nor-

te}, correspondentes à data de nascimento, sexo, nome da IES. Após a aplicação do fil-

tro, foi retornado apenas um registro, possibilitando a re-identificação individual e a 

consequente violação da privacidade da docente, visto que a base de dados contém in-

formações adicionais, como idade completa (neste caso, 25 anos) e nível de escolarida-

de (neste caso, especialização) e informações sensíveis – indicando, por exemplo, se um 

docente possui deficiência e, em caso afirmativo, o tipo de deficiência. 

 Com esta análise foi possível mostrar que a base de dados disponibilizada pelo 

INEP utiliza formas assistemáticas de anonimização e que tais formas são ineficazes, 

pois apesar da supressão do nome completo dos docentes (e possivelmente, de outras 

informações sensíveis), ainda é possível a re-identificação individual. 
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3.2. Anonimização da base de dados original 

A partir da verificação da vulnerabilidade da base de dados original, exposta na seção 

anterior, a planilha DM_DOCENTE foi submetida a um processo de anonimização sis-

temática, sendo aplicados os procedimentos citados na seção 2, como classificação de 

atributos, definição de operações (generalização e supressão de dados) e aplicação de 

modelos clássicos de anonimização (k-Anonymity e Distinct ℓ-Diversity). 

 Esses procedimentos foram aplicados com o auxílio da ferramenta ARX, versão 

3.2.1, desenvolvida por Prasser et al. (2015). Para tanto, a ferramenta foi configurada 

para utilizar o valor máximo e mínimo possíveis para k (ou seja, k = 2 e k = 100) e ℓ (ou 

seja, ℓ = 2 e ℓ = 9). Os resultados obtidos após a transformação anônima são apresenta-

dos na Tabela 1. 

 A propriedade perda de informação é calculada de acordo com a métrica  

Discernibility, que cobra uma penalidade por cada registro idêntico quanto aos valores 

de QID [Fung et al. 2011]. Na Tabela 1, é possível observar que quanto maior a quanti-

dade de tuplas suprimidas, maior a perda de informação na base de dados anônima. A 

propriedade classes de equivalência compreende os grupos criados com QIDs idênticos 

a partir da execução dos dois modelos (k-Anonymity e Distinct ℓ-Diversity) utilizados 

em conjunto, indicando quantos grupos foram criados em cada transformação. A propri-

edade classes suprimidas indica a quantidade de grupos que tiveram seus registros (tam-

bém chamados de linhas ou tuplas) suprimidos. 

Tabela 1. Transformações anônimas resultantes. 

Propriedade k=ℓ = 2 k= 100, ℓ = 2 k= 100, ℓ = 9 

Perda de informação 1.0138272263E10 3.554405535E9 5.1157096261E10 

Tuplas suprimidas 23234 4445 24260 

Classes de equivalência 2638 337 5 

Classes suprimidas 1757 122 1 

Tamanho mínimo da classe 2 101 34348 

Tamanho máximo da classe 13333 12883 168376 

 Com relação aos riscos de re-identificação, a ferramenta ARX utiliza os tama-

nhos das classes de equivalência para estimar as probabilidades de re-identificação. Os 

valores para os riscos de re-identificação obtidos para as transformações apresentadas 

anteriormente são mostrados na Tabela 2. 

Tabela 2. Riscos de re-identificação individual em cada transformação. 

 Antes da Anonimização Depois da anonimização 

Valor de k Valor de ℓ Alto Baixo Alto Baixo 

2 2 

100% 33% 

50% 0,00430% 

100 2 0,99010% 0,00776% 

100 9 0,00412% 0,00059% 

 Observa-se que quanto maior o valor de k e ℓ, menores os valores para os riscos 

mais altos e mais baixos de re-identificação individual, com o ônus do aumento da per-

da de informação decorrente de supressões e generalizações na base de dados anônima. 
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3.3. Análise da base de dados após a anonimização 

A base de dados anônima foi importada para o software Microsoft Access, a fim de rea-

lizar uma nova análise para verificar se os procedimentos utilizados foram eficazes. 

Para tanto, foi utilizada a transformação com os valores de k = ℓ = 2, por apresentar o 

maior valor para alto risco de re-identificação individual e consequentemente, uma alta 

probabilidade de sucesso na re-identificação individual. 

 Novamente foi utilizada a opção "Filtrar por formulário" do programa Microsoft 

Access, porém como os valores para nome da IES, dia e mês de nascimento foram su-

primidos, essas informações não puderam mais ser utilizadas. O ano de nascimento pas-

sou a ser representado em forma de intervalos, bem como a idade dos docentes. 

 Assim, nesta nova análise, filtraram-se os valores {Nordeste, Feminino, [1985-

1990[, [25-32[}, equivalentes respectivamente à região onde se situa a IES, sexo, ano e 

idade da docente procurada. Como a análise usa dados reais e, na primeira análise, a 

própria base de dados continha a idade completa da docente procurada (25 anos), optou-

se por utilizar tal informação na nova filtragem. Como resultados, foram obtidos 2764 

registros, tornando inexequível a re-identificação individual da docente e mostrando que 

soluções de anonimização sistemáticas podem ser eficazes em casos reais. De fato, após 

a anonimização da base, o risco mais alto de re-identificação, para k = ℓ = 2, é de 50% e 

o mais baixo é 0,00430% (Tabela 2).  

4. Conclusão e trabalhos futuros 

Os resultados deste estudo de caso destacam a necessidade de uma maior atenção, por 

parte dos órgãos da administração pública, para a preservação de privacidade em dados 

pessoais dos cidadãos quando da abertura de dados. Uma vez exposto o problema e as 

soluções existentes, são necessários estudos aprofundados para definir procedimentos 

padrão de anonimização, viáveis de serem aplicados nas bases de dados do governo, 

bem como para elaborar políticas de capacitação dos servidores responsáveis pela coleta 

e publicação de dados, para que se adotem medidas de preservação de privacidade nesse 

processo. 
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Abstract. In cloud computing it is necessary to prevent data leakage that could
compromise the privacy of its users. Data stored by users on a cloud identity
provider must be stored using secure methods and the user must be aware of
the use of his data. This work aims to develop a way to prevent attackers or
administrators to have access to the cloud user data ensuring users’ privacy.
Our model proposes encryption of data stored on the identity provider as well
as request the user’s permission for the dissemination of his data, whenever data
is requested by any application. Thus, the user participates in the process as it
provides encryption/decryption keys and allows or not the release of data when
an application (service provider) requests data from the identity provider. The
proposals were implemented through an extension of MITREid software that is
an available implementation of OpenID Connect.

Resumo. Na computação em nuvem é necessário impedir o vazamento de dados
que possam comprometer a privacidade de seus usuários. Os dados guardados
pelos usuários em um provedor de identidade na nuvem devem ser armazena-
dos usando métodos seguros e o usuário deve ter ciência sobre o uso dos seus
dados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma maneira de impedir
que invasores/administradores tenham acesso aos dados dos usuários da nu-
vem garantindo a privacidade dos usuários. Nosso modelo propõe cifrar os
dados armazenados no provedor de identidades além de requisitar a permissão
do usuário para disseminação dos seus dados, sempre que estes forem requisi-
tados por alguma aplicação. Dessa forma, o usuário participa do processo já
que fornece chaves de cifragem/decifragem e permite ou não a liberação dos
seus dados quando uma aplicação (provedor de serviço) requisita dados para
o provedor de identidade. As propostas foram implementadas através de uma
extensão do software MITREid que é uma implementação disponı́vel do OpenID
Connect.

1. Introdução
A computação em nuvem é um modelo ubı́quo, conveniente e de acesso compartilhado
a recursos computacionais como servidores e diferentes tipos de serviços. Este modelo
∗Bolsista do CNPq - Brasil
†Bolsista do CNPq - Brasil
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também é capaz de fornecer e liberar recursos rapidamente com baixo custo de gestão
[Mell and Grance 2011].

A propagação das identidades e das informações pessoais chamadas PII (Per-
sonally Identifiable Information) deve ser controlada e monitorada de acordo com a
legislação. As informações sensı́veis como identidades de funcionários, ou ainda,
informações sobre estruturas organizacionais, serviços e aplicações de empresas, não po-
dem ser expostas nos provedores de serviços nas nuvens [Weingärtner 2014].

A privacidade é um direito fundamental [Lauterpacht 1948] e deve ser garan-
tido mesmo em ambientes online [Council 2012]. A melhoria da segurança e privaci-
dade nos ambientes de computação em nuvem é fonte de pesquisas [Sánchez et al. 2012]
[Betgé-Brezetz et al. 2012] [Kalloniatis et al. 2014]. Há preocupação com a segurança
dos usuários para impedir o vazamento dos seus dados sensı́veis.

Para gerenciar as identidades de ambientes de computação em nuvem são usados
os sistemas de gerenciamento de identidades (IdM - Identity Management), que podem
ser definidos como frameworks capazes de administrar informações pessoais ligadas a
identidade do usuário [Bertino et al. 2009] [Hansen et al. 2008].

Uma federação é um conjunto de provedores de identidade (IdP - Identity Pro-
vider) e de serviço (SP - Service Provider) que estabelecem uma confiança mútua para
aceitar e confiar nos dados trocados entre esses provedores. Usando identidades federadas
usuários realizam a autenticação uma única vez no domı́nio de origem e podem acessar
recursos e serviços de múltiplos e diferentes domı́nios pertencentes à federação, já que
os participantes da federação confiam no resultado da autenticação feita pelos parceiros
[Orawiwattanakul et al. 2010] [Bertino and Takahashi 2011].

O gerenciamento de identidades na computação em nuvem precisa de garan-
tia e transparência nas práticas de privacidade, no controle do uso e fluxo dos dados
[Weingärtner and Westphall 2014] [Santos et al. 2014]. Para isso, é necessário que me-
canismos de privacidade presentes na autenticação e na autorização definam modelos e
polı́ticas de uso de atributos adequadas [Faraji et al. 2014] [Chadwick and Fatema 2012].
Nos sistemas de gerenciamento de identidade garantir a segurança de PIIs é um problema
quando se assume que existem administradores ou invasores maliciosos e/ou curiosos que
tem acesso aos PIIs dos clientes armazenados em um ambiente online de nuvem compu-
tacional.

Neste trabalho o objetivo principal foi a inserção de caracterı́sticas de privacidade
na versão MITREid [MIT 2014] que é uma implementação do sistema de gerenciamento
de identidades OpenID Connect [OpenID 2014], que não possuia controles de privaci-
dade. O modelo proposto tem a etapa diferenciada no cadastro do usuário no provedor de
identidade e é fortemente centrado no usuário, já que precisa do consentimento e ciência
do próprio usuário para liberação de atributos para o provedor de serviço. Nesse sentido
este trabalho apresenta uma contribuição significativa pois estende o OpenID Connect
para melhorar a privacidade dos usuários.

O texto está organizado em 6 seções. Na seção 2 os trabalhos relacionados são
descritos. A seção 3 apresenta as ferramentas usadas no desenvolvimento. A seção 4
explica como a privacidade foi inserida no OpenID Connect. Na seção 5 a implementação
realizada é descrita e as conclusões sobre o trabalho estão na seção 6.
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2. Trabalhos Relacionados

O trabalho de [Switch 2012] desenvolveu um plugin para o sistema Shibboleth que for-
nece ao usuário a ciência sobre a divulgação de dados repassados para um provedor de
serviço. Todos os usuários do ambiente usam a mesma polı́tica de liberação que é fixa no
sistema. Já no trabalho de [Orawiwattanakul et al. 2010] os usuários podem selecionar,
no sistema Shibboleth, entre todos os atributos não-obrigatórios que pretendam divulgar
ao SP que está sendo acessado. É um trabalho usado na federação japonesa GakuNin.
Em ambos trabalhos não há cifragem dos dados no provedor de identidade. Assim, um
administrador malicioso pode ter acesso aos dados existentes na base de dados do IdP.

O trabalho de [Sánchez et al. 2012] propõe um protocolo de reputação para o es-
tabelecimento dinâmico de uma federação usando a reputação das entidades. Os usuários
podem verificar as reputações dos provedores da federação antes de enviar quaisquer da-
dos aos provedores. O modelo propõe uma maneira de verificar o que está sendo feito
com os dados liberados e assim os próprios usuários aumentam ou diminuem a reputação
do provedor. Um protótipo usando o sistema Authentic para implementar o IdP que con-
sidera a reputação foi desenvolvido.

No artigo de [Betgé-Brezetz et al. 2012] é proposta uma maneira de definir se um
usuário confia ou não em um provedor de nuvem. Com base na confiança do provedor de
nuvem, o usuário pode enviar seus dados em texto plano, parcialmente criptografado (com
alguns metadados em texto plano) ou totalmente criptografado para a nuvem. Também foi
proposto o envelope de dados privados para transportar os dados dos usuários para a nu-
vem. Esse envelope pode conter os dados criptografados (ou não) com algumas polı́ticas
que declaram como, onde, por quem e quando esses dados podem ser usados.

3. Ferramentas utilizadas

No desenvolvimento do trabalho várias ferramentas foram estudadas e testadas: OpenId
Connect, Spring, CloudStack, Cryptico e Sjcl.

OpenId Connect [OpenID 2014]: O OpenId Connect é um sistema de gerenci-
amento de identidades que dispõe de implementações em diversas linguagens, mas tem
IdP e SP escritos em Java com boa documentação. O OpenId Connect funciona como
uma camada extra no protocolo OAuth2.0, permitindo que os usuários de serviços online
possam observar a identidade do servidor que está requisitando seus dados e saber quais
dados estão sendo requisitados pelo servidor, além de auxiliar na resolução de qual IdP
usar, usando como referência o nome/aplicação/endereço do IdP. Foi usada a MITREid
que é uma implementação do OpenId Connect feita pelo MIT [MIT 2014]. Na figura 1 é
representado o fluxo da interação entre usuário (browser), IdP e SP no OpenID Connect.
No passo 1 o usuário requisita acesso ao recurso protegido. No passo 2 o SP requisita
a autenticação do usuário que é realizada no passo 3. No passo 4 o usuário pode ter a
chance de consentir com a liberação de dados para o SP. No passo 5 o IdP envia a prova
da autenticação para o SP que é validada no passo 6. No passo 7 o SP obtém atributos do
usuário a partir do IdP para liberar ou não o acesso ao recurso no passo 8.

Spring [Spring 2015]: é um framework de desenvolvimento Java com várias bibli-
otecas. Foi usado o Spring para auxiliar na criação e gestão de objetos Java em memória.
Spring-MVC é uma parte do Spring que cuida da infraestrutura do código que foi usada
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Figura 1. Fluxo da interação entre Usuário, IdP e SP no OpenID Connect
[Weingärtner 2014]

para separar a parte lógica da parte da interface do usuário. Spring-Web é uma parte
do Spring que cuida do mapeamento das páginas web que foi usada para mapear todas
as páginas utilizadas no projeto. Spring-Security [Spring 2015] é uma parte do Spring
que cuida dos aspectos de segurança da aplicação e foi usada para proteção de URL,
autenticação de usuário e redirecionamento de URL.

CloudStack [Apache 2015]: é uma ferramenta usada para gerenciar os dispositi-
vos de hardware de uma ou mais máquinas para suportar a criação de máquinas virtuais
com uso dinâmico dos recursos e compatibilidade entre diferentes tipos de software. Cria
um ambiente do tipo IaaS (Infrastructure as a Service). Foi usada essa ferramenta para
criação de máquinas virtuais nas quais hospedamos as aplicações de IdP e SP usadas.

Cryptico [Terrell 2015]: é uma biblioteca de criptografia em JavaScript. Foi
usada para o desenvolvimento da cifragem dos dados do usuário usando o algoritmo
RSA para geração de par de chaves assimétricas com uma semente (seed) e cifra-
gem/decifragem de dados usando criptografia assimétrica.

Sjcl [Stark et al. 2015]: é uma bibilioteca de criptografia em JavaScript que foi
usada para o cálculo do valor obtido com a função PBKDF2. O PBKDF2 é uma função
de derivação de chaves a partir de senhas, que usa um valor salt e repete o processo do
HMAC-SHA256 inúmeras vezes, resultando num valor mais seguro, porém mais custoso
também para ser gerado.

4. Extensão do OpenID Connect para melhoria da privacidade
Nossa proposta de extensão do OpenID Connect é fazer o usuário, dono dos seus dados,
participar de toda a interação feita entre o IdP e o SP. Essa extensão proposta foi desenvol-
vida em conjunto durante o trabalho de dissertação de mestrado de [Weingärtner 2014].

O modelo proposto está representado e explicado na figura 2, e demonstra todo o
fluxo na interação entre usuário, IdP e SP.
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Figura 2. Fluxo da interação entre Usuário, IdP e SP no modelo proposto

No IdP o usuário cifra os dados a serem armazenados durante o processo de ca-
dastro do usuário no provedor de identidade. No momento que a aplicação no provedor de
serviço precisa dos dados do usuário, é o próprio usuário que, com sua chave, irá decifrar
os dados necessários com a chave escolhida no cadastro, e então irá cifrar os dados nova-
mente com uma chave de sessão que será enviada para o SP. No momento da decifragem
o usuário tem a chance de escolher qual o conjunto de atributos será decifrado. Assim,
o usuário escolhe e fica consciente sobre a disseminação dos seus dados. Foram criados
alguns tipos de conjuntos de dados: total e parcial. No conjunto total todos os dados do
usuário serão decifrados para serem disseminados. Já no conjunto parcial apenas alguns
dados escolhidos pelo usuário serão decifrados e disseminados para o SP.

Foi criada a possibilidade do provedor de serviço especificar um conjunto de da-
dos (escopo) que será necessário para o funcionamento correto da aplicação. O IdP por
sua vez irá mapear esses escopos para os atributos correlacionados. Para isso, foram cri-
adas algumas classes: SystemScopeDao que carrega da base de dados do IdP os escopos
selecionados; SystemScopeService que constrói o escopo em tempo de execução; LrgSco-
peClaimTranslationService que traduz os escopos carregados para tipos de atributos.

5. Resultados experimentais
Para adicionar nossas propostas ao protocolo padrão do OpenID Connect foi usada a
versão de código desenvolvida pelo MITRE chamada MITREid [MIT 2014]. Foi ne-
cessário realizar várias modificações nesse código do MITREid.

Primeiramente o código fonte da implementação do OpenID Connect feita pelo
MITRE foi obtido [MIT 2014]. Foram instaladas as aplicações OpenId Connect Spring
Server e Simple Web App do MITRE e foram feitos alguns testes. As seguintes
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modificações iniciais foram feitas no código fonte obtido:

• Após testar a aplicação com o IdP do MIT e ver que tudo funcionou perfeitamente,
realizou-se testes com outro IdP, no caso, o IdP da Google. Então foi criado um
cadastro para a aplicação em questão no IdP da Google para esta poder fazer
requisições de autenticação e dados neste IdP. Logo de inı́cio foram encontrados
problemas de compatibilidade entre a aplicação e o IdP, pois a aplicação obtinha
o endereço do IdP através do protocolo WebFinger, que não é implementado pelo
IdP da Google. Assim, foi criada uma opção extra para que na hora de selecionar
o IdP, fosse possı́vel fornecer um recurso do IdP para o WebFinger resolver o
endereço do IdP. De outra forma o endereço do IdP é fornecido diretamente, para
resolver tais problemas, foi criada a página da figura 3.
• Foi testada a compatibilidade da aplicação com outros IdPs, no caso o IdP da

Google, então encontraram-se algumas inconsistências na implementação do pro-
tocolo pela parte do MITRE. Existia um atributo NONCE que sempre era requisi-
tado pela aplicação, sendo que na especificação do protocolo, esse atributo poderia
ou não ser requisitado. A aplicação estava implementada para exigir esse atributo
por parte do IdP e o IdP da Google não fornece esse atributo. Com isso, modi-
ficamos as classes PlainAuthRequestUrlBuilder com a adição de um valor lógico
UseNonce para adicionar o campo do nonce ou não, na formação da URL, e na
classe OIDCAuthenticationFilter também foi colocado um UseNonce para que a
aplicação possa suportar o uso seletivo do NONCE. Depois que essas incompati-
bilidades foram acertadas a aplicação passou a funcionar corretamente para o IdP
da Google e do MITRE.

Foram criadas novas páginas web para a aplicação: página para seleção de IdP
para autenticação, página para cadastro de usuários e página para alteração dos dados
dos usuários. A criação de todas essas páginas envolveu a modificação do código da
plataforma OpenID Connect.

5.1. Seleção de IdP para autenticação

Nesta página web, apresentada na figura 3, o usuário irá definir qual IdP ele gostaria de
usar, informando o endereço do próprio IdP ou usando web-finger para fazer a resolução
automática do IdP através de um recurso.

Figura 3. Página web para seleção do IdP
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5.2. Cadastro de usuários

Na página de cadastro, representada na figura 4, novos usuários irão fornecer seus da-
dos para serem armazenados no banco de dados do IdP. Os campos para cadastro são:
nome de usuário para autenticação, senha para autenticação, nome, sobrenome, e-mail,
telefone, data de nascimento, gênero, cpf, rg, além de uma chave ou uma palavra passe
que o usuário irá fornecer para cifrar os dados do banco de dados do IdP. Após o usuário
entrar com todos os dados em seus respectivos campos, é enviado para o IdP os valores
calculados pelo PBKDF2 a partir da senha e dos dados do usuário, e, esses mesmos dados
(menos a senha) são cifrados usando a chave/palavra que o usuário escolheu e enviados
para o IdP. O salt usado no PBKDF2 é derivado do nome de usuário fornecido e também
é enviado para o IdP onde tudo é armazenado. A chave ou palavra passe não é enviada
para o IdP, apenas é usada na página e depois descartada.

Figura 4. Página web para cadastro no IdP

A figura 5 mostra a página gerada para retornar uma resposta para o usuário após
ele ter terminado de se cadastrar. É possı́vel verificar como os dados do usuário foram
persistidos no banco de dados em sua forma cifrada.

5.3. Disseminação dos dados do usuário para o SP

A página de disseminação de dados (figura 6) alerta o usuário dos perigos em relação
ao SP e os dados que o mesmo deseja obter. Nesta página, o usuário deve informar quais
dados deseja liberar para o SP. Selecionados os dados, o usuário deverá fornecer sua chave
ou palavra passe, para decifrar estes dados antes de enviá-los para o SP.

Para desenvolver nossa proposta de controle da disseminação foi necessário criar
um conjunto de classes para armazenar os dados temporariamente. A classe UserInfo-
TempController é responsável por receber uma requisição AJAX com os atributos seleci-
onados que devem ser enviados ao SP e armazenar esses atributos utilizando o objeto cha-
mado lrgUserInforTempService. Esse objeto lrgUserInforTempService deve ser injetado
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Figura 5. Dados do usuário cifrados ao final do processo de cadastro

no userInfoUserDetailsService que é o objeto responsável por responder as requisições do
SP. Alterações no arquivo approve.jsp foram necessárias para possibilitar ao usuário es-
colher quais dados serão disseminados para o SP. Outra modificação realizada no arquivo
approve.jsp foi a adição de um filtro para interceptar todas as requisições que utilizam
este arquivo. Este filtro é responsável por carregar e definir no objeto requisitado todos
os metadados necessários para auxiliar o usuário durante o processo de disseminação de
dados ao SP. Todo processo de cifragem e definição de atributos a serem disseminados foi
uma extensão implementada no código original.

Figura 6. Processo de disseminação estendido

5.4. Alteração dos dados de usuário

A página web apresentada na figura 4 é usada para alterar os dados do usuário. O usuário,
após autenticado no IdP, pode alterar seus dados, inclusive a chave usada na cifragem.
Para fazer isso, o usuário irá acessar esse recurso, fornecer sua chave para abrir os dados,
ver qual dado ele quer trocar e alterar o dado. Para alterar a senha o usuário terá que
fornecer a senha antiga e a nova senha duas vezes. Feito isso, na hora de enviar as novas
informações para o IdP, toda a operação de cifrar e calcular os valores com o PBKDF2 é
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feita novamente, como na página de cadastro, e então esses dados são alterados no banco
de dados.

6. Conclusão
Este trabalho de iniciação cientı́fica contribuiu na implementacao dos aspectos de priva-
cidade propostos na dissertacao de mestrado de [Weingärtner 2014], já que existe uma
grande quantidade de classes e códigos presentes no sistema MITREid.

No desenvolvimento do trabalho foram criadas novas páginas para interação do
usuário com o IdP, foram criadas novas classes e modificadas classes existentes e também
foram feitos testes do funcionamento. O IdP foi preenchido com dados exemplo através
dessas páginas, e, depois, uma aplicação de testes foi desenvolvida para usar o IdP. Com
esta implementação todo usuário cadastrado no IdP tem seus dados cifrados antes da
persistência no banco de dados do IdP que está executando no ambiente de computação
em nuvem do LRG (Laboratório de Redes e Gerência) da UFSC. No momento que uma
aplicação requisita os dados do usuário, o IdP notifica o usuário a respeito dos dados
requisitados pela aplicação. O usuário então decifra estes dados com sua chave para fazer
a liberação desses dados para a aplicação. Para facilitar o processo de decifragem, o
usuário também pode optar por derivar um par de chaves a partir de uma palavra passe
(palavra que servirá como a senha): o usuário fornece a palavra/frase e o próprio sistema
deriva o par de chaves a ser usado para decifrar os dados.

Assim a decisão final de liberar ou não os dados para a aplicação é do usuário,
que está ciente a respeito de todo o processo. Essa foi uma grande modificação feita no
funcionamento do código MITREid do OpenId Connect.

Todo processo de cadastro, cifragem e definição de atributos a serem liberados foi
uma extensão implementada no código original. É importante observar que toda a parte
de criptografia adicionada gera um aumento no processamento e no espaço de armaze-
namento no banco de dados, mas é um acréscimo que garante a privacidade do usuário.
Questões de usabilidade da aplicação foram facilitadas com a possibilidade de derivação
de chaves com a entrada da palavra passe.

Com estas precauções no manejo dos dados entre IdP e SP há uma grande melhoria
na privacidade do usuário nesse ambiente de gerenciamento de identidades que pode ser
usado na nuvem. Diferente dos trabalhos [Switch 2012] [Orawiwattanakul et al. 2010],
que usam o sistema Shibboleth, o nosso trabalho garante a privacidade dos dados ca-
dastrados no IdP e o usuário participa do processo de decifragem e disseminação dos
seus dados, usando o OpenID Connect. Semelhante aos trabalhos [Sánchez et al. 2012]
[Betgé-Brezetz et al. 2012], o nosso trabalho também é centrado no usuário, alerta os
usuários antes do envio dos dados ao provedor e desenvolveu um protótipo.
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Abstract. This paper presents the results of a security analysis on banking
applications in the Android platform. The analysis included some aspects of
the mobile application, the server configuration and the connection between
app and server; and spanned 7 different Brazilian banks: Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, and Santander. It
was possible to mount a server impersonation attack in most banks, and obtain
sensitive data, such as authentication credentials and financial information.
Collected observations were not restricted to impersonation attacks, including
server configuration flaws and questionable design choices, such as integration
with social networks.

Resumo. Este trabalho apresenta os resultados de uma análise de segurança
em aplicativos bancários na plataforma Android. A análise abrangeu alguns
aspectos do aplicativo móvel, como a configuração do servidor e a conexão entre
aplicativo e servidor. Os bancos analisados foram Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú e Santander. Foi possı́vel
montar um ataque de personificação do servidor com sucesso na maioria dos
aplicativos e obter informações sigilosas, credenciais de autenticação e dados
financeiros. As observações coletadas não se resumiram apenas aos ataques de
personificação, mas também a falhas na configuração dos servidores e decisões
de projeto questionáveis, como integração com redes sociais.

1. Introdução
O protocolo SSL/TLS [Hirsch and Engelschall 2013] é o mais utilizado para se

estabelecer conexões seguras via Internet, mas vários cuidados precisam ser tomados
em sua implementação. Em especial, instituições financeiras – por sua natureza crı́tica –
devem manter boas práticas de segurança, monitorar novos ataques, substituir algoritmos
criptográficos obsoletos e implementar novas medidas de segurança. Isso é essencial
para resistir a agentes maliciosos cada vez mais sofisticados. Os ataques bancários, por
representarem uma atividade muito lucrativa, possuem intrinsecamente uma natureza
adaptativa.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos [FEBRABAN 2014], cerca de 24% (25
milhões) de contas utilizam Mobile Banking, ou seja, uma em cada quatro contas utiliza
a tecnologia, que já representa 12% do número total de transações. Um pronunciamento
da FEBRABAN sobre dicas de segurança eletrônica informou que os bancos brasileiros
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tiveram uma perda de R$ 1,4 bilhão devido a fraudes em 2012 [FEBRABAN 2012]. Houve
na ocasião uma certa comemoração, apesar do valor expressivo informado, já que o valor
representa menos de 0,007% das transações bancárias.

2. Fundamentação Teórica
Nesta seção discute-se o protocolo SSL/TLS, a resolução da camada fı́sica, o ataque

Homem No Meio e práticas recomendadas de segurança.

2.1. Protocolo SSL/TLS
Em 1994, a empresa Netscape reconheceu a necessidade de se estabelecer uma

conexão segura para realizar comércio eletrônico e projetou a primeira versão do protocolo
criptográfico SSL (Secure Sockets Layer 1.0). Este protocolo foi concebido com o objetivo
de fornecer as propriedades clássicas da Segurança da Informação:

• Confidencialidade: é a garantia do sigilo das informações fornecidas e proteção
contra sua revelação não autorizada.
• Integridade: significa ter a disponibilidade de informações confiáveis, corretas e

em formato compatı́vel com o de utilização. Em outras palavras, que a informação
não foi alterada de forma indevida.
• Disponibilidade: refere-se a resistência a falhas e manutenção do serviço pelo

máximo de tempo possı́vel. No contexto de segurança, há ênfase em resis-
tir não apenas a falhas e acidentes, mas também a ataques de negação de
serviço [Handley and Rescorla 2006].
• Autenticidade: consiste na identificação e a confirmação de origem da informação.
• Irretratabilidade: propriedade do que não pode ser rejeitado e tratado novamente.

É frequentemente associada à natureza irrevogável de assinaturas digitais.
Após várias mudanças no protocolo SSL, o navegador Netscape lançou a versão

3.0 em 1996. Entretanto, uma contribuição mais fundamental seria essencial para o
desenvolvimento do protocolo. Em 1999 surgiu o sucessor do protocolo SSL: o protocolo
TLS 1.0 (Transport Layer Security) – que agora é controlado por uma comunidade aberta,
a IETF – Internet Engineering Task Force.

2.1.1. Descrição do protocolo

O SSL/TLS funciona na camada de aplicação do modelo TCP – ponto onde são
processados dados para envio – e acima da camada de transporte – local onde mensagens
são enviadas. Qualquer aplicação que faça uso do protocolo SSL/TLS fica isolada da
camada de transporte, ou seja, suas mensagens passam primeiro pelo SSL/TLS, antes de
prosseguir para a camada de transporte.

Enlace

Internet

SSL/TLS

Transporte

Aplicação

Record Protocol

Handshake 
Protocol

Cipher Change
Protocol

Alert 

Protocol

HTTP, FTP, SSH, DNS ...

TCP, UDP, SCTP, RTP ...

IP, ARP, RARP, ICMP, IPsec ...

Ethernet, Wi-Fi, Modem ...

Figura 1. Modelo TCP com SSL/TLS sobre a camada de aplicação.
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Dentro do protocolo SSL/TLS há quatro subprotocolos:

• Handshake Protocol: negocia as informações de sessão entre o cliente e o servidor.
As informações de sessão consistem na identificação da sessão, troca de certificados,
conjunto de algoritmos a serem utilizados, algoritmos de compressão e um segredo
compartilhado usado para gerar chaves;
• Cipher Change Protocol: troca dados para gerar chaves criptográficas entre cliente

e servidor. O subprotocolo consiste de um única mensagem enviada para a outra
entidade da sessão SSL/TLS, o emissor deseja utilizar um certo conjunto de chaves.
A chave é computada das informações trocadas pelo Handshake Protocol;
• Alert Protocol: indica mudanças no estado ou condição de erro entre as entidades

envovildas. Os alertas são comuns quando a conexão é encerrada, uma mensagem
inválida é recebida, a mensagem não pode ser decifrada, ou o usúario cancela a
operação;
• Record Protocol: faz a segurança e verificação dos dados da aplicação, usando as

chaves criptográficas derivadas durante a etapa de handshake.

2.1.2. Handshake

No protocolo SSL/TLS, a etapa de handshake [Moser 2009] especifica como se
dá a troca de mensagens no inı́cio da conexão, onde o cliente faz um pedido de conexão
ao servidor e obtém uma resposta informando que o servidor está pronto para a conexão.
Em uma conexão segura, a troca de mensagens é bem mais intensa do que em uma co-
nexão comum. Isso porque, além do cliente e do servidor aceitarem a conexão um do
outro, devem também combinar uma maneira segura para se comunicarem. Durante esta
troca de mensagens do handshake seguro, há a opção de utilizar a função de certificação
digital, que é um modelo onde é possı́vel comprovar por terceiros – Autoridade Certifica-
dora [Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) 2014] – que tanto o servidor
quanto opcionalmente o cliente, são realmente quem dizem ser. Além da autenticação, é
também possı́vel negociar quais algoritmos criptográficos serão utilizados posteriormente,
durante a troca efetiva de dados.

2.1.3. Algumas vulnerabilidades do SSL/TLS

Nem mesmo a versão mais recente do protocolo (1.2, publicada em 2008) está
imune aos ataques, como sugere o Triple Handshake Attack [Bhargavan et al. 2014].
Grande parte dos ataques no protocolo SSL/TLS buscam brechas na implementação
ou na configuração do protocolo SSL/TLS. Dentre eles, destacam-se:

1. O ataque BEAST [Sarkar and Fitzgerald ] explora escolha não aleatória do vetor
de inicialização no modo de operação CBC de uma cifra de bloco;

2. Os ataques CRIME e BREACH [Sarkar and Fitzgerald ] analisam a compressão
do protocolo SSL/TLS para capturar informações. A compressão torna alguns
bytes previsı́veis;

3. O TIME [Sarkar and Fitzgerald ] analisa diferenças no tempo de envio e recebi-
mento de mensagens comprimidas;
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4. O LUCKY 13 [Sarkar and Fitzgerald ] analisa variações no tempo de verificação
de pacotes autenticados contendo 13 bytes do cabeçalho;

5. No Ataque a Cifra RC4 [Sarkar and Fitzgerald ], um atacante ativo pode forçar
um cliente estabelecer ou renegociar diversas vezes as chaves de sessão até que um
mesmo texto seja cifrado com chaves RC4 diferentes;

6. O FREAK [CVE 2014] opera sobre a negociação de chaves entre o cliente e o
servidor, forçando a utilização de uma chave RSA de apenas 512 bits. Um ataque si-
milar no acordo de chaves Diffie-Hellman é chamado Logjam [Adrian et al. 2015].

7. O POODLE [CVE 2014] opera sobre o preenchimento inadequado do cabeçalho
dos protocolos SSL 3.0 e TLS 1.0. O ataque necessita de 256 requisições para
recuperar um byte de mensagem cifrada.

2.2. Resolução na camada fı́sica

O Protocolo de Resolução de Endereço (ARP – Address Resolution Proto-
col) [Plummer 1982] é utilizado para encontrar o endereço fı́sico da camada de enlace
(endereço MAC no protocolo Ethernet) a partir do endereço da camada de rede local
(endereço IP). O ARP contém dois métodos de resolução de nomes:

(i) o emissor difunde em broadcast – envio de mensagem para todos na rede local –
um pacote ARP, contendo o endereço IP do outro host e espera uma resposta com
o respectivo endereço MAC;

(ii) o emissor difunde em broadcast seu MAC com seu respectivo IP.

O mapeamento obtido durante a resolução é armazenado em uma tabela de mapea-
mento em cache, para reduzir a latência e carga na rede caso as mesmas resoluções sejam
realizadas no futuro próximo. Esta tabela contém um tempo limite de armazenamento e,
se algum host solicitado tiver sua entrada na tabela expirada, a resolução é repetida.

2.3. Ataque De Homem No Meio - MITM

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 2. Ataque Man In The Middle dentro de uma rede local.

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. O ataque pode ser tentado por
qualquer agente intermediário em uma conexão (roteador, proxy ou servidor DNS, por
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exemplo), mas no contexto desse trabalho, assume-se que o ataque é realizado na mesma
rede local em que encontra-se o cliente. Desta forma, o agente malicioso é capaz de
personificar o servidor apresentando um certificado falso para interceptar o conteúdo de
uma conexão SSL/TLS. Para isso, basta que o atacante seja o administrador da rede ou
forje a resolução do ARP. No caso de forjar o ARP, o atacante deve direcionar tanto o
tráfego do cliente quanto do servidor para a máquina maliciosa, forjando a resolução ARP
de maneira bidirecional.

A Figura 2 apresenta o funcionamento geral do ataque e pode ser detalhada da
seguinte forma:

• Mensagens 1 e 2: referem-se à conexão normal entre o servidor e o cliente, sem
influência maliciosa;
• Mensagem 3: o agente malicioso percebe que o cliente deseja entrar em contato

com o servidor alvo;
• Mensagem 4: o agente malicioso responde prontamente para o cliente, personifi-

cando o servidor. Com isso, a falsa conexão cliente-servidor está estabelecida entre
o cliente e o atacante;
• Mensagem 5: o agente malicioso finge ser o cliente para o servidor e abre uma

nova conexão;
• Mensagem 6: o servidor aceita a conexão, e ao finalizar o passo 6, o atacante detém

toda a informação para realizar o ataque com sucesso.

A prevenção desse tipo de ataque é realizada com uma boa implementação do
protocolo SSL/TLS, pois suas propriedades de segurança estabelecem segurança fim-a-fim,
evitando influência indevida por máquinas intermediárias.

Ataque MITM com Certificado Autoassinado

Figura 3. Propriedade de autenticidade do SSL/TLS, supondo que o cliente não
possui certificado digital.

É necessário analisar a Figura 3 para compreender o funcionamento da variante
deste ataque. Observe que a conexão faz uso da autoridade certificadora descrita durante
o handshake. Com isso, é possı́vel concluir que a verificação cuidadosa do certificado
invalida o ataque MITM.
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Um agente malicioso pode ser capaz de convencer o usuário a instalar um certifi-
cado raiz. Este fator é o que torna o ataque possı́vel, já que o certificado instalado permite
a validação no resultado com MITM da Figura 3.

Para evitar este problema, as boas práticas de segurança determinam então, que
o aplicativo seja capaz de detectar a validação indevida do certificado falso, a partir da
implementação de uma técnica de pinagem de chave pública, ou seja, qualquer informação
relevante sobre os certificados do servidor armazenada no cliente, por exemplo: a autori-
dade certificadora ou hash da cadeia de certificados.

2.4. Práticas recomendadas

Para adquirir um bom nı́vel de segurança ao implementar o protocolo SSL/TLS,
servidores devem realizar os seguintes procedimentos:

• Suporte a Segredo Futuro [Kaliski 1999]: é a propriedade em que uma
comunicação presente é confidencial, e espera-se que ela se mantenha confiden-
cial no futuro, mesmo que as chaves de longa duração de um ou de outro (chave
privada correspondente ao certificado do servidor, usuário/senha do cliente) sejam
comprometidas. Alternativamente, se uma única comunicação for comprometida,
não há impacto na confidencialidade de todas as comunicações anteriores a ela.
Uma maneira de realizar uma implementação do Segredo Futuro, é gerar chaves de
sessão – chave utilizada após o handshake – de maneira aleatória.
• Atualização de algoritmos: remover o suporte a algoritmos criptográficos in-

seguros. Algumas funções de hash ultrapassadas, como MD5 [Rivest 1992] e
SHA-1 [Eastlake and Hansen 2011], devem ser atualizadas para algoritmos mais
seguros (SHA-2 [Eastlake and Hansen 2011], por exemplo), e deixar de utilizar
algoritmos de cifração como RC4, que permite recuperação trivial da chave de
sessão utilizando o ataque de criptograma escolhido.
• Validação de Certificados: obter um certificado adequado e utilizá-lo coerente-

mente no protocolo é de suma importância. Uma boa cadeia de certificação gerada
pelas autoridades certificadoras (VeriSign, Equifax, Certisign, entre outros), ga-
rante o inı́cio de uma boa segurança, o que significa utilizar certificados confiáveis.
Fornecer uma lista de certificados revogados (CRL [Housley et al. 2002]) e um
protocolo de verificação do estado do certificado (OCSP [Santesson et al. 2013])
auxiliam na verificação da validade do certificado.
• Atualização de versão de protocolo: abandonar protocolos obsoletos, como

SSL 3.0. Protocolos antigos e mal implementados deixam o servidor
vulnerável a ataques como POODLE [CVE 2014], FREAK [CVE 2014] e
DoS [Handley and Rescorla 2006], vulnerável à ataques de deterioração (que redu-
zem a capacidade do hardware ou software – neste caso reduzem a segurança
dos algoritmos criptográficos, o que permite o FREAK, por exemplo), má
implementação do Diffie-Hellman [Rescorla 1999], entre outros. Ainda no proto-
colo, é possı́vel fazer uso do HTTP Public Key Pinning (HPKP) [Evans et al. 2015]
e OCSP [Santesson et al. 2013].

A responsabilidade do cliente envolve prevenir configurações inseguras do servidor
quando possı́vel e, especialmente:
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• Validação cuidadosa de chave pública: os clientes devem avaliar cuidadosa-
mente as chaves públicas do servidor trocadas durante a conexão, e portanto, uma
mı́nima verificação do certificado é necessária, para comprovar sua autenticidade –
consultando os certificados das autoridades certificadoras instaladas nos dispositi-
vos, por exemplo. Há ainda, a possibilidade de verificar a expiração do certificado,
através da sua lista CRL e do seu OCSP. O cliente também deve realizar a pinagem
no certificado. Caso o servidor não tenha suporte a pinagem, através da extensão
HPKP, a verificação é feita por alguma informação instalada no próprio cliente. O
artigo [Georgiev et al. 2012] contém vários exemplos, obtidos de algumas biblio-
tecas da Amazon e Paypal, de verificação insuficiente da chave pública por parte
do cliente. Isto reforça ainda mais o cuidado que aplicações crı́ticas devem ter ao
realizar a verificação do certificado.

3. Metodologia
A metodologia consistiu em três grandes partes:

1. Análise dos códigos e identificação dos servidores de cada aplicação bancária:
• Capturar os hostnames de servidores bancários, com auxı́lio da ferramenta
Wireshark [Wireshark Project ]. Alguns bancos contém mais de um
servidor atendendo o aplicativo.
• Baixar os aplicativos bancários no formato .apk, utilizando APK
Downloader [Redphx ].
• Descompilar os aplicativos com as ferramentas dex2jar [Pan ], que trans-

forma o .apk para o .jar, e JD-GUI [Java Decompiler ], que transforma
o .jar para arquivos em .java.
• Utilizar os aplicativos bancários com o Monitor-SDK [Google, Inc. ],

que mostra alguns logs do aplicativo conforme há iteração no aparelho.
2. Ataque Homem no Meio com e sem certificado raiz forjado instalado:

• Redirecionar o tráfego de rede sem fio para o computador malicioso. No
caso do sistema operacional Linux basta alterar iptables.
• Na rede local, controlar a rota do cliente através de um proxy malicioso ou

ataque na resolução ARP com a ferramenta arpspoof [Song ].
• Gerar um certificado com auxı́lio do OpenSSL [The OpenSSL Project ].
• Controlar o tráfego SSL/TLS de forma transparente, através da ferramenta
sslsplit [Roethlisberger ]. O sslsplit utiliza o certificado forjado
para trocar informações na conexão SSL/TLS. Opcionalmente instalar o
certificado forjado no smartphone (ataque MITM com certificado raiz).

3. Exame dos servidores identificados:
• Exames semanais, por três meses, das configurações dos servidores através

do SSLlabs [Qualys, Inc. ].

4. Resultados e discussão
Seguindo a metodologia proposta, podemos utilizar os resultados semanais do

SSLlabs para avaliar os servidores na Tabela 1. As notas são atribuı́das pelo SSLlabs.

Em particular, o Bradesco contém dois servidores para atender a aplicação móvel.
O HSBC é um aplicativo global (também funciona fora do Brasil), por este motivo contém
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três servidores para atender a aplicação móvel. Em uma análise mais profunda foi possı́vel
verificar que há um servidor para os membros (Nota C), um servidor para serviços (Nota
A-) e um servidor nacional para transações (Nota A-).

Tabela 1. Resultado do SSLlabs sobre os servidores examinados. As notas va-
riam de F a A+.

Banco do
Brasil Bradesco

Caixa
Econômica

Federal
Citibank HSBC Itaú Santander

Emprega TLS 1.2 8 8 4 8 4 4 8

Emprega TLS 1.1 8 8 8 8 4 4 8

Emprega TLS 1.0 4 4 4 4 4 4 4

Suporta SSL 3.0 4 4 4 8 4 4 4

Suporta SSL 2.0 8 4 8 8 8 8 8

Suporta RC4 4 4 4 8 8 4 4

Suporta MD5 4 4 8 8 8 8 8

Suporta SHA-1 4 4 4 4 4 4 4

Suporta Segredo Futuro 8 8 8 8 8 8 8

Suporta OCSP 8 8 8 8 4 8 8

Suporta 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

Propriedades: (Boa) | (Neutra) | (Ruim) ‖4 Sim/Aplica-se | 8 Não/Não se Aplica.

Após a montagem da rede local e realização de ataques seguindo a metodologia
descrita, os resultados dos clientes analisados foram coletados e podem ser encontrados
na Tabela 2. As notas foram obtidas como a seguir: não sofre MITM comum pontua 1,5
estrela, por ser um ataque simples que não precisa de nada instalado no cliente; não sofre
MITM com certificado raiz pontua 1 estrela, pois necessita do certificado autoassinado
instalado no dispositivo da vı́tima, sendo mais intrusivo; não vaza credenciais pontua 1 es-
trela, por ser uma das consequências do MITM; não vaza informações financeiras pontua
1 estrela, por também ser uma das consequências do MITM; não contém redes sociais ex-
ternas pontua 0,5 estrela, já que integração com redes sociais pode gerar pelo menos duas
consequências: vazamento de dados bancários (privacidade) e comprometimento da defesa
em profundidade, já que a segurança do aplicativo pode ser fragilizada por vulnerabilidades
na rede social por transitividade. Pinagem de chave pública afeta diretamente os ataques
realizados, portanto o uso de pinagem não garante pontuação. Ainda assim, destacamos
essa propriedade para fins de ilustração. A vulnerabilidade contra ataques MITM (comum
ou com certificado raiz) conta com um total de 2,5 estrelas, enquanto o vazamento de
informações sensı́veis (credenciais ou informação financeira) representam 2 estrelas. Os
critérios de pontuação foram projetados para capturar a gravidade das vulnerabilidades e o
nı́vel de dificuldade imposta ao atacante.

Algumas observações gerais coletadas para cada aplicativo e servidor correspon-
dente podem ser encontradas a seguir:
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Tabela 2. Resultado dos aplicativos Android analisados quanto à vulnerabilidade
a ataques de personificação e outras decisões de projeto. As notas variam de 0
a 5 estrelas.

Banco do
Brasil Bradesco

Caixa
Econômica

Federal
Citibank HSBC Itaú Santander

Versão analisada 6.5.0.7 2.9.6 1.3.3 9.0 1.5.10.0 4.1.5 4.4.0
Não sofre MITM comum 4 4 4 4 4 4 8

Não sofre MITM com certificado raiz 4 8 8 8 8 8 8

Não Vaza credenciais 4 8 8 8 4 8 8

Não Vaza informações financeiras 4 8 8 8 8 8 8

Não contém redes sociais externas 4 8 4 8 4 8 4

Utiliza pinagem de chave pública 4 8 8 8 8 8 8

Nota

4 Sim/Aplica-se | 8 Não/Não se Aplica.

• Banco do Brasil (BB): a solução do banco para pinagem de chave pública foi
instalar um arquivo no aplicativo que contém a cadeia de certificação do servidor.
Além disso, o BB tem sua própria rede social interna. O servidor utiliza o protocolo
SSL 3.0 e algoritmos inseguros, como RC4, MD5 e SHA-1, além de não utilizar
novos protocolos, como TLS 1.2 e 1.1. Estas configurações permitem que o BB
seja vulnerável à maioria dos ataques citados na Tabela 1.
• Bradesco: o conjunto aplicativo-servidores mostrou-se muito vulnerável – apesar

da resistência contra o ataque MITM comum. Para deixar de ser vulnerável aos
ataques deste trabalho, o Bradesco deve realizar algum tipo de pinagem no cliente
ou servidor (ou ambos). O servidor tem compatibilidade com protocolos muito
antigos, como SSL 2.0 e SSL 3.0, além de utilizar algoritmos inseguros, como
RC4, MD5 e SHA-1. Um outro problema de segurança é a integração do aplicativo
com redes sociais externas (como Facebook).
• Caixa Econômica Federal (Caixa): o aplicativo ainda precisa realizar a pinagem

de chave pública, assim como o Bradesco. O servidor suporta SSL 3.0 e a falta de
uma renegociação segura de chaves permite o ataque DoS. Um outro problema de
segurança, é o excesso de utilização do JavaScript, que fica armazenado no cliente
de maneira transparente, permitindo uma possı́vel injeção de código.
• Citibank: a situação do aplicativo é absolutamente análoga ao Bradesco. A falta

de renegociação segura de chaves permite o ataque DoS e a não verificação do
preenchimento restante da mensagem permite a utilização do POODLE em TLS.
• HSBC: apesar de sofrer o ataque MITM com certificado autoassinado, não trans-

mitiu de maneira clara – sem cifrar – as credenciais do cliente, pois a habilitação
de um dispositivo móvel permite negociação prévia de chaves criptográficas. En-
tretanto, algumas informações financeiras dos clientes foram vazadas no tráfego
capturado, como saldo e limite do cartão de crédito, por exemplo. Ainda assim, é
necessário realizar pinagem de chave pública, como o Bradesco. Do ponto de vista
de segurança, um dos servidores precisa de uma melhor configuração.
• Itaú: a situação do aplicativo é absolutamente análoga ao Bradesco. O servidor

utiliza SSL 3.0 e algoritmos inseguros, como RC4 e SHA-1, além de permitir
ataques de deterioração e POODLE.
• Santander: dada a vulnerabilidade a ataques MITM comuns, o aplicativo opta por

utilizar um protocolo adicional customizado na camada de aplicação, ao invés de
utilizar somente o protocolo SSL/TLS. Nesse protocolo, o servidor envia uma chave
pública RSA de 2048 bits que é utilizada pelo cliente para cifrar uma chave pública
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efêmera de 1024 bits, gerada a cada conexão. Ao recuperar a chave pública efêmera
utilizando sua chave privada, o servidor cifra uma chave de sessão para proteger
a comunicação subsequente com o cliente. Verificou-se por engenharia reversa
do aplicativo ofuscado que o protocolo customizado também não faz nenhuma
autenticação de chaves públicas, tornando-se trivialmente vulnerável ao ataque
MITM. A correção pode ser feita ao não depender do protocolo customizado e
utilizar o protocolo TLS de maneira correta, pois desta maneira, haverá pelo menos
dois benefı́cios: ganho de desempenho por ter apenas um protocolo utilizado e
correção dos ataques detectados por este trabalho. O servidor utiliza o protocolo
SSL 3.0, mas apesar da correção do ataque POODLE, é necessário abandonar este
protocolo. O servidor ainda utiliza algoritmos inseguros, como RC4 e SHA-1.

5. Conclusão
Como continuidade do trabalho, todos os bancos foram notificados dos problemas

encontrados. Entretanto, o departamento de segurança quase sempre foi de difı́cil acesso,
o que mostrou-se preocupante, uma vez que este departamento deve ser um dos mais
acessı́veis para pesquisadores notificando vulnerabilidades. É importante ressaltar que o
banco é responsável por proteger as credenciais e informações financeiras de seus clientes,
desta maneira deve haver uma maior preocupação na correção dos problemas encontrados.
Os resultados foram coletados em Maio de 2015 e os bancos notificados alguns dias após
as coletas. Até o prazo de submissão da versão final, os autores puderam verificar que
nenhum dos bancos analisados mitigou completamente o impacto das falhas descobertas.

Espera-se que os resultados deste trabalho sejam úteis para aprimoramento de
segurança de aplicativos bancários, pela adoção de duas medidas principais:

1. Aplicações do lado do cliente precisam avaliar cuidadosamente chaves públicas
do servidor enviadas durante a conexão. Durante a validação feita pelo cliente,
deve-se também checar CRL, OCSP e pinagem de certificado.

2. Servidores também devem aumentar o nı́vel de segurança. Este objetivo pode ser
alcançado abandonando algoritmos e protocolos criptográficos obsoletos, além de
implementar novas medidas de segurança (Segredo Futuro, por exemplo).
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https://www.febraban.org.br/Noticias1.asp?id_texto=1886.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

386 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



FEBRABAN (2014). Pesquisa de Tecnologia Bancária da Federação Brasileira de Bancos.
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Abstract. Password authentication has become even more challenging with the
significant increase in available computing power by means of dedicated hard-
ware and GPUs. This work presents an efficient software implementation of the
password hashing scheme Lyra2 in modern Intel platforms, according to ver-
sion 2.5 of its specification. The resulting implementation employs AVX2 vector
instructions for a performance improvement of 30% over the reference imple-
mentation. In practice, it is important to know the precise performance of such
primitives to inform parameter choice and corresponding security guarantees.
Resumo. O problema de autenticação por senha tem se tornado cada vez mais
desafiador, face ao crescimento significativo de poder computacional na forma
de hardware dedicado e placas gráficas. Este trabalho apresenta uma imple-
mentação eficiente em software do esquema de hash de senhas Lyra2 em ar-
quiteturas Intel modernas, conforme a versão 2.5 de sua especificação. A im-
plementação resultante emprega instruções vetoriais AVX2 para ganhos de de-
sempenho em torno de 30% sobre a implementação de referência. Na prática,
é importante determinar precisamente o desempenho de primitivas dessa natu-
reza para informar a escolha de parâmetros e obter garantias de segurança.

1. Introdução
A forma mais comum de autenticação de usuários em sistemas computacionais

atualmente é o uso de senhas. Nesse paradigma, o usuário é responsável por escolher uma
senha ao se registrar, que deve permanecer secreta, e o sistema verifica, a cada acesso, se
o usuário conhece a senha correta. Isso implica, é claro, o armazenamento da senha de
alguma forma no sistema. Como medida de segurança, recomenda-se não armazenar a
senha conforme fornecida pelo usuário, mas sim um valor produzido por um esquema de
hash de senhas. O hash produz uma sequência pseudoaleatória de bits tal que, dado o
valor de hash h de uma senha s, deve ser computacionalmente difícil descobrir qualquer
senha (incluindo s) cujo hash também seja h – uma propriedade conhecida como resis-
tência ao cálculo de pré-imagem. Assim, em um mecanismo de autenticação moderno, o
sistema calcula o hash da senha provida pelo usuário e o compara com o hash que havia
sido armazenado durante o registro. Caso os hashes sejam iguais, o acesso é autorizado.

Muitas técnicas foram introduzidas para dificultar ataques de busca exaustiva –
aqueles em que um atacante faz tentativas sucessivas de adivinhar uma senha – sem one-
rar usuários exigindo que criem e memorizem senhas longas e suficientemente entrópicas.
No campo dos esquemas de hash de senhas, isso significa a inclusão de parâmetros de
tempo e espaço de memória mínimos a serem utilizados pela operação de hash. O parâ-
metro de tempo impõe um limite à velocidade com que um atacante pode fazer tentativas
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sequenciais, enquanto o de espaço visa a proteger contra ataques que empregam hardware
dedicado ou GPUs, caracterizados pelo paralelismo e escassez de memória.

Dessa forma, implementações eficientes de novos esquemas de hash de senhas,
juntamente com suas análises de desempenho, são um tema recorrente tanto no contexto
do Password Hashing Competition1 [Pornin 2015] quanto no trabalho de pesquisadores
externos [Chang et al. 2015], uma vez que tais resultados fornecem embasamento para
a escolha de parâmetros do esquema e para que se estimem suas garantias de segurança
quando empregado em ambientes diversos de hardware e software.

Neste trabalho, foi produzida uma implementação do esquema de hash de senhas
Lyra2, proposta por pesquisadores brasileiros e finalista do Password Hashing Competi-
tion, aproveitando conjuntos de instruções presentes em arquiteturas modernas. Acredita-
se que o Lyra2 possua as propriedades de segurança exigidas de um esquema moderno
de hash de senhas, e sua especificação inclui parâmetros de espaço e tempo independen-
tes a serem respeitados por uma implementação correta. A implementação resultante2 é
compatível com a de referência e competitiva em termos de desempenho. Houve cola-
boração ainda com o desenvolvimento da especificação do Lyra2 [Simplício et al. 2015],
na medida em que este trabalho trouxe à tona diversas inconsistências no documento de
especificação e na implementação de referência.

A implementação proposta possui duas variantes: uma utilizando as instruções
vetoriais do conjunto SSE2, e outra utilizando as do conjunto AVX2. Como o código de
referência possui versões genérica (sem instruções vetoriais) e SSE2, cabe clarificar que,
para o restante deste documento, quaisquer menções à implementação proposta ou à de
referência se aplicam às respectivas versões SSE2 (a não ser, é claro, que a versão AVX2
deste trabalho esteja sendo discutida).

2. Notação
Para o restante deste documento, os símbolos da primeira coluna da Tabela 1 a

seguir serão usados com o significado dado pela segunda coluna.

Símbolo Significado

⊕ XOR bit-a-bit
b·cl Truncagem para l bits
≫ n Rotação n bits à direita
� Adição sem carry entre palavras
|| Concatenação

len(n) Tamanho em bytes de n
LSW (n) Palavra menos significativa de n
rotRt(n) Rotação Rt bits à direita de n
rotRtm(n) Rotação m ·Rt bits à direita de n

Tabela 1: Notação utilizada neste trabalho.

3. O esquema de hash Lyra2

O Lyra2 se baseia na construção de esponja, uma forma geral para a geração de
funções de hash seguras com entradas e saídas de tamanhos arbitrários a partir de uma
função de compressão e um esquema de padding. De fato, o cálculo do Lyra2 para uma

1https://password-hashing.net/
2Disponível em https://github.com/guilherme-pg/lyra2
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determinada entrada pode ser descrito em alto nível como a aplicação iterada de opera-
ções de esponja, a serem descritas a seguir, a dados mantidos em uma matriz de estado do
algoritmo. Consequentemente, conjectura-se que as propriedades de segurança do Lyra2
decorrem tanto da segurança da esponja subjacente, quanto da escolha criteriosa de ope-
rações de esponja empregadas, que dificulta a paralelização do algoritmo.

3.1. A construção de esponja
A definição canônica de uma esponja [Bertoni et al. 2011] descreve sua operação

em termos de duas etapas – absorbing e squeezing –, sendo que na primeira a esponja
incorpora a entrada a seu estado interno, e na segunda produz uma saída do tamanho
desejado baseada nesse estado. Assim, ao final de uma etapa de squeezing, a esponja terá
produzido um hash pseudoaleatório de sua entrada, e pode ser restaurada a seu estado
original para uma aplicação posterior.

A Figura 1 ilustra a construção de esponja. Nela, a entradaM é dividida em blocos
após o padding e absorvida para gerar a saída Z. A função f é uma função de compressão.
A linha tracejada separa as etapas de absorbing (esquerda) e squeezing (direita), e o estado
interno da esponja é dividido em duas partes com tamanhos r (taxa) e c (capacidade) bits.

Figura 1. A construção de esponja, adaptado de [Bertoni et al. 2011].

Pode-se definir, ainda, uma construção similar à da esponja, denominada duplex,
em que se mantém o estado interno entre aplicações. Nela, as operações de absorb e
squeeze são substituídas por uma operação de duplexing, na qual um bloco de entrada
passa por padding individualmente, é absorvido, e um bloco de saída é imediatamente
produzido. A Figura 2 ilustra a construção de duplex.

Embora semelhantes, esponja e duplex são tipicamente tratadas como construções
distintas na literatura [Bertoni et al. 2011] e em implementações 3. O Lyra2 utiliza uma
versão modificada da construção de duplex, em que as operações de esponja também são
suportadas. Dessa forma, a esponja do Lyra2 é capaz de realizar duplexing de blocos
individuais de tamanho r, bem como absorbing e squeezing de entradas de tamanho arbi-
trário, e todas essas operações compartilham o mesmo estado interno.

3.2. A função de compressão
Conforme visto anteriormente, a construção de esponja depende de uma função

f , denominada função de compressão. Para a esponja usada no Lyra2, a função de com-
3A exemplo da implementação de referência da Keccak (SHA-3), em https://github.com/gvanas/

KeccakCodePackage
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Figura 2. A construção de duplex, adaptado de [Bertoni et al. 2011].

pressão é uma versão levemente adaptada da função G que integra a função de hash
BLAKE2b [Aumasson et al. 2013]. Especificamente, no Lyra2, são omitidos os parâme-
tros m (mensagem) e σ (índices para permutação da mensagem), e a função usa como
entrada e saída apenas os dados já presentes na matriz de estado. Dessa forma, a função
G(a, b, c, d) utilizada é dada por

a← a+ b
d← (d⊕ a)≫ 32
c← c+ d
b← (b⊕ c)≫ 24
a← a+ b
d← (d⊕ a)≫ 16
c← c+ d
b← (b⊕ c)≫ 63

No algoritmo BLAKE2b, a função é aplicada repetidamente a uma matriz de es-
tado 4×4 de inteiros de 64 bits, primeiro aos elementos de cada coluna, depois aos de cada
diagonal. Essas oito aplicações constituem uma rodada, e o algoritmo faz transformações
do estado em conjuntos de 12 rodadas por vez.

No Lyra2, o estado da esponja contém 128 bytes e é visto como uma matriz de
estado linearizada, e as rodadas são definidas de forma análoga. No entanto, a fim de me-
lhorar o desempenho do algoritmo, a maior parte das compressões efetuadas pela esponja
não utiliza ρmax = 12 rodadas, mas sim ρ < ρmax (na prática, utiliza-se ρ = 1). Tais
operações com apenas ρ rodadas são denominadas operações reduzidas da esponja.

3.3. O algoritmo Lyra2

A Figura 3 contém o pseudocódigo do algoritmo Lyra2 implementado para este
trabalho, correspondente à versão 2.5 da especificação. A versão 3.0, a mais recente do
algoritmo, funciona de forma bastante similar à descrita nesta Seção, de forma que a
implementação proposta pode ser facilmente atualizada.

Conceitualmente, o algoritmo consiste de três etapas: bootstrapping, setup e wan-
dering. Todas elas trabalham sobre uma matriz de estado de R×C blocos de b bits, onde
R e C são, portanto, parâmetros de espaço. O tamanho dos blocos é definido de forma
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Figura 3. O algoritmo Lyra2 implementado neste trabalho, conforme versão 2.5 da especifica-
ção [Simplício et al. 2015].
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que possam ser absorvidos sem padding pela esponja utilizada. Embora um bloco de
b = r bits pareça natural tendo em vista as Figuras 1 e 2, a especificação sugere aumentar
r após a primeira absorção (linha 3 da Figura 3). Na prática, tanto o código desenvolvido
quanto o de referência utilizam um r inicial de 512 bits, e utilizam posteriormente um
novo r = b = 768 bits.

A fase de bootstrapping inicializa a esponja com o vetor de inicialização da função
de compressão, e então absorve os parâmetros de entrada. A fase de setup inicializa a
matriz de estado, e a fase de wandering aplica operações reduzidas de esponja a células
pseudoaleatórias dessa matriz. Nessa fase, o parâmetro T controla o número de iterações
a serem feitas, e, portanto, o tempo utilizado. O tempo total de execução do algoritmo
é dado por (T + 1) · R · C · ρ

ρmax
vezes o tempo de execução da função de compressão

da esponja, de forma que, ainda que o tempo de execução seja limitado inferiormente
pelos parâmetros de memória R e C, ainda é possível aumentá-lo mantendo o consumo
de memória constante, através do parâmetro T .

4. Descrição da implementação
A implementação proposta foi desenvolvida, tal como a de referência, utilizando

a linguagem C, mas com base em decisões de projeto levemente diferentes. Além de
prezar pelo desempenho, o trabalho foi desenvolvido com particular cuidado pela legi-
bilidade, facilitando eventuais auditorias do código, e portabilidade, evitando-se utilizar
extensões específicas de determinados compiladores e aderindo-se de forma bastante es-
trita ao padrão C99. Uma diferença particularmente perceptível entre as implementações
é que, enquanto a de referência utiliza largamente intrinsics para obter controle fino sobre
as instruções geradas, a implementação mantém os operadores de alto nível da linguagem
C e delega ao compilador a tarefa de emitir as instruções vetoriais para a maior parte do
código, à exceção da função de compressão. Além do benefício em legibilidade, essa de-
cisão tornou prático emitir versões utilizando diferentes conjuntos de instruções usando o
mesmo código, e, conforme a Seção 6, não trouxe perda de desempenho significativa.

O código utilizado para a função de compressão é o da implementação de refe-
rência da BLAKE2b 4, com pequenas adaptações para remover as constantes utilizadas
durante aplicações da funçãoG. No entanto, como essa implementação da BLAKE2b não
possui versão AVX2, foi necessário adaptá-la conforme descrito na Subseção 4.1 para que
utilizasse esse conjunto de instruções.

O algoritmo Lyra2 apresentado na Subseção 3.3 não especifica o parâmetro Rt,
que determina o tamanho em bits das rotações de blocos; a implementação de referência,
em sua versão SSE2, utiliza Rt = 128 bits, dado que este é o tamanho de um vetor SSE2.
Da mesma forma, o trabalho usa Rt = 128 quando compilado com SSE2, e Rt = 256 em
sua versão AVX2.

4.1. A função de compressão em AVX2
Esta Seção detalha as mudanças feitas na implementação de referência da função

de compressão do Lyra2 para aproveitar as instruções vetoriais do conjunto AVX2.

Conforme exposto na Subseção 3.2, a função de compressão f do Lyra2 executa
ρ rodadas da função G sobre uma matriz de estado 4 × 4 de 64 bits. Assim, para uma

4Disponível em https://github.com/BLAKE2/BLAKE2
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matriz da forma



v0 v1 v2 v3
v4 v5 v6 v7
v8 v9 v10 v11
v12 v13 v14 v15


 ,

uma rodada corresponde a:

G(v0, v4, v8, v12) G(v1, v5, v9, v13) G(v2, v6, v10, v14) G(v3, v7, v11, v15)
G(v0, v5, v10, v15) G(v1, v6, v11, v12) G(v2, v7, v8, v13) G(v3, v4, v9, v14)

onde as aplicações em cada linha podem ocorrer em paralelo. No Lyra2, o estado da
esponja possui 16 × 64 = 1024 bits e serve como uma matriz de estado linearizada em
ordem de linhas para a função de compressão.

Na implementação vetorizada de referência da BLAKE2b, cada registrador veto-
rial contém mais de um inteiro da matriz de estado – por exemplo, com SSE2, v0 e v1
compartilham um vetor de 128 bits. Uma rodada consiste em executar G sobre as linhas
da matriz em paralelo, então diagonalizá-la, rotacionando a i-ésima linha i posições à
esquerda, transformando as diagonais em colunas, aplicar a função G sobre as (novas)
colunas, e desfazer as rotações [Aumasson et al. 2013].

Essas mesmas técnicas podem ser usadas em uma versão AVX2 de f , em que cada
registrador de 256 bits comporta uma linha inteira da matriz. O código AVX2 produzido
para este trabalho utiliza as novas instruções vpaddq para as adições de 64 bits, vpxor
para as operações de XOR, vpshufd e vpshufd para as rotações, e vpermq para
as rotações de linhas da matriz. No código, a implementação AVX2 possui a mesma
estrutura geral que a de referência, apesar dos intrinsics diferentes. A função G é dividida
em duas partes: G1 contém as instruções até a operação≫ 24, e G2 contém o restante
da função, conforme a listagem a seguir:
#define G1(r1,r2,r3,r4) \

row1 = _mm256_add_epi64(r2, r2); \
row4 = _mm256_xor_si256(r4, r1); \
row4 = _mm256_roti_epi64(r4, -32);\
row3 = _mm256_add_epi64(r3, r4); \
row2 = _mm256_xor_si256(r2, r3); \
row2 = _mm256_roti_epi64(r2, -24);\

#define G2(r1,r2,r3,r4) \
row1 = _mm256_add_epi64(r1, r2); \
row4 = _mm256_xor_si256(r4, r1); \
row4 = _mm256_roti_epi64(r4, -16);\
row3 = _mm256_add_epi64(r3, r4); \
row2 = _mm256_xor_si256(r2, r3); \
row2 = _mm256_roti_epi64(r2, -63);\

Na listagem, _mm256_roti_epi64, responsável pelas rotações, é a única pri-
mitiva que não é um intrinsic. Essa macro é definida como:
#define r16_256 _mm256_setr_epi8( \

2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 9, 18, \
19, 20, 21, 22, 23, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 25)

#define r24_256 _mm256_setr_epi8( \
3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 11,12, 13, 14, 15, 8, 9, 10, 19, \
20, 21, 22, 23, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 25, 26)

#define _mm256_roti_epi64(x, c) \
(-(c) == 32) ? _mm256_shuffle_epi32((x), _MM_SHUFFLE(2,3,0,1)) \
: (-(c) == 24) ? _mm256_shuffle_epi8((x), r24_256) \
: (-(c) == 16) ? _mm256_shuffle_epi8((x), r16_256) \
: (-(c) == 63) ? _mm256_xor_si256(_mm256_srli_epi64((x), -(c)),\

_mm256_add_epi64((x), (x))) \
: _mm256_xor_si256(_mm256_srli_epi64((x), -(c)), \

_mm256_slli_epi64((x), 64-(-(c))))
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A diagonalização e sua inversa são implementadas a partir do intrinsic de permu-
tação de palavras _mm256_permute4x64_epi64, definido como abaixo:

#define DIAGONALIZE(row1, row2, row3, row4) \
row2 = _mm256_permute4x64_epi64(row2, _MM_SHUFFLE(0,3,2,1));\
row3 = _mm256_permute4x64_epi64(row3, _MM_SHUFFLE(1,0,3,2));\
row4 = _mm256_permute4x64_epi64(row4, _MM_SHUFFLE(2,1,0,3));

#define UNDIAGONALIZE(row1, row2, row3, row4) \
row2 = _mm256_permute4x64_epi64(row2, _MM_SHUFFLE(2,1,0,3));\
row3 = _mm256_permute4x64_epi64(row3, _MM_SHUFFLE(1,0,3,2));\
row4 = _mm256_permute4x64_epi64(row4, _MM_SHUFFLE(0,3,2,1));

E, assim, uma rodada é definida como:

#define BLAKE2B_ROUND(v) \
G1(v[0], v[1], v[2], v[3]); \
G2(v[0], v[1], v[2], v[3]); \
DIAGONALIZE(v[0], v[1], v[2], v[3]); \
G1(v[0], v[1], v[2], v[3]); \
G2(v[0], v[1], v[2], v[3]); \
UNDIAGONALIZE(v[0], v[1], v[2], v[3]);

onde o parâmetro v é uma matriz de estado linearizada, de forma que v[i] é um __m256i
contendo a i-ésima linha.

Além das adaptações em f , as únicas mudanças não-triviais feitas no restante do
código para habilitar o uso do conjunto de instruções AVX2 correspondem aos requeri-
mentos de alinhamento de memória nos operandos das novas instruções.

5. Contribuições para a implementação de referência
A adoção de um tamanho Rt para as rotações de bits independente de W no Al-

goritmo 3 decorre deste trabalho, após observar-se que o código compilado de referência
implementava o operando � como adição palavra a palavra de 64 bits, embora a intenção
inicial dos autores da especificação fosse efetuar adições módulo 2W , com W = 128 bits
em SSE2. A distinção entre Rt e W permite implementar adições e rotações de forma
eficiente e bem definida na presença de instruções vetoriais.

Este trabalho revelou ainda outros problemas menores na especificação, como o
uso de um índice incorretos no acesso a células da matriz de estado no algoritmo. Foram
encontrados ainda diversos bugs na implementação de referência, como uma implemen-
tação incorreta do operador LSW (n) e a initialização de colunas em ordem incorreta no
Filling loop do Algoritmo 3.

6. Resultados experimentais
Esta Seção apresenta uma comparação de desempenho entre diferentes implemen-

tações do Lyra2. Os testes foram conduzidos em dois ambientes: um Macbook Pro Retina
Mid-2012, sistema operacional OSX 10.10.4, com um processador Intel Core i7-3720QM
(Ivy Bridge) e 16 GiB de memória, e uma máquina com processador Intel Core i7-4770
(Haswell) e 8GiB de memória e distribuição Linux Fedora 18. O recurso TurboBoost,
que aumenta dinamicamente a frequência do processador, foi desativado em ambas.

Cada implementação foi executada 1000 vezes em prioridade normal com as mes-
mas entradas e gerando uma saída de 64 bytes, para três conjuntos de parâmetros R e
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T do Lyra2, mantendo-se C = 256, valor sugerido pela implementação de referência. A
mediana dos tempos dessas execuções foi tomada como métrica final de desempenho para
cada conjunto de parâmetros.

Para cada código, testaram-se os binários gerados pelos compiladores LLVM 3.4.2
e GCC 4.9.0, avaliando-se assim a escolha desta implementação de delegar a maior parte
das escolhas de instruções para o compilador, conforme a Seção 4. No entanto, devido ao
limitado suporte ao GCC em OSX, apenas medições com LLVM foram feitas nessa plata-
forma. Na implementação de referência, as opções de compilação -flto, -mprefer-avx128
e -ftree-vectorizer-verbose foram desativadas sob LLVM: a primeira causou erros de
ligação em Linux, e as demais não são suportadas.

A Figura 4 ilustra os resultados experimentais obtidos no ambiente Linux. Nela,
os nomes ref-gcc e ref-clang correspondem à implementação de referência compilada,
respectivamente, com GCC e LLVM. Os nomes gcc e clang são análogos, mas referem-
se à implementação deste trabalho. Finalmente, avx2-clang e avx2-gcc correspondem à
variante com instruções AVX2, descrita na Subseção 4.1. Os tempos de execução foram
normalizados pelo da medição ref-gcc em cada teste.

Figura 4. Tempos de execução normalizados para as três configurações de parâmetros em Linux.

As versões AVX2, conforme esperado, foram superiores às demais. Nelas, o com-
pilador utilizado não trouxe diferença significativa (avx2-clang foi apenas cerca de 3%
mais rápida do que avx2-gcc em todos os testes), e ambas foram cerca de 30% mais rá-
pidas do que ref-gcc em todos os testes. Os desvios padrão ficaram abaixo de 0.5% da
mediana em todas as medições. Entre as versões SSE2, clang foi consistentemente a mais
rápida, com desempenho cerca de 17% superior a ref-gcc. Observou-se a maior diferença
com R = T = 16, em que clang foi 17.76% mais rápida do que ref-gcc (1445µs contra
1757µs). Novamente, os desvios padrão foram inferiores a 0.5% das medianas.

Em todos os testes, ref-clang foi cerca de 9% mais lenta do que ref-gcc, enquanto
que, na implementação deste trabalho, a influência foi contrária e de menor magnitude:
gcc foi apenas 1.5% mais lenta do que clang. Como esta implementação foi desenvolvida
no ambiente com OSX e LLVM, e a de referência em ambiente Linux com GCC, essas
discrepâncias refletem a maior exposição de cada implementação à plataforma em que foi
escrita.
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A Figura 5 mostra os resultados dos mesmos testes executados na máquina ro-
dando OSX. Esse hardware não oferece instruções AVX2, de forma que não foi possível
avaliar avx2-clang. O binário clang foi cerca de 25% mais rápido do que ref-clang em
todos os testes.

Figura 5. Tempos de execução normalizados para as três configurações de parâmetros em OSX.

Cabe notar que, neste ambiente, os desvios padrão foram maiores do que em Linux
para ambas as implementações. No teste de maior diferença relativa, R = T = 16,
clang foi 26.76% mais rápida (1888µs contra 2578µs), com desvios padrão de 21.90µs e
35.34µs, respectivamente. Para R = T = 64, clang teve alto desvio padrão (177.39µs,
contra 121.31µs de ref-clang), mas desempenho ainda 25.31% melhor.

7. Conclusão
Este trabalho propõe uma implementação de um novo esquema de hash de se-

nhas que supera a de referência em desempenho empregando instruções AVX2, além de
ter contribuído com a especificação. O estudo da eficiência de primitivas desse tipo é
importante pois orienta escolhas de parâmetros e estimativas de níveis de segurança.
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Abstract. This paper presents a study about the Simple Network Management
Protocol (SNMP) amplified reflection distributed denial-of-service attack. The
SNMP version studied was SNMPv2c. This version combines weak security,
used in version one, with the GetBulkRequest command, added in version two,
which is able to provide significant amplification. To better understand the at-
tack a software was developed. It was able to detect possible reflectors and to
perform the attack with different intensities. Two types of tests were performed.
The first one was a functionality test that examined the attack properties. The
second, a performance test, verified the capacity of the software and the satura-
tion point of all devices involved.

Resumo. Este trabalho apresenta um estudo do ataque distribuı́do de negação
de serviço por reflexão amplificada usando o Simple Network Management Pro-
tocol (SNMP). A versão do SNMP estudada foi a SNMPv2c, por combinar a
fraca segurança, utilizada na versão um, com o comando GetBulkRequest, adi-
cionado a partir da versão dois e que é capaz de proporcionar uma amplificação
significativa. Para o estudo foi desenvolvida uma ferramenta capaz de detectar
possı́veis refletores e de realizar o ataque em diferentes intensidades. Foram
realizados dois tipos de teste. O primeiro foi um teste de funcionalidade, que
analisa as propriedades do ataque. O segundo teste, de performance, verificou
a capacidade da ferramenta além da saturação dos dispositivos envolvidos.

1. Introdução

É notável o crescimento da importância da Internet, para a sociedade, durante os últimos
anos. Diariamente pessoas têm acesso a diversos serviços, como redes sociais, bancos e
compras, que estão disponı́veis na Internet. Entretanto, a disponibilidade desses serviços
pode ser ameaçada por vários tipos de ataques como, por exemplo, a negação de serviço.

Um ataque de negação de serviço (DoS - Denial of Service) tem por objetivo
esgotar os recursos de um equipamento ou infraestrutura, que fornece ou utiliza um
serviço, visando sua indisponibilidade. Os ataques consistem no envio de um número
de requisições que não conseguem ser processadas ou que esgotam o limite de tráfego
[McDowell 2009]. Outro tipo de negação de serviço é a negação distribuı́da (DDoS - Dis-
tributed Denial of Service). Esse tipo de ataque utiliza os mesmos princı́pios da negação
de serviço, mas com um número de máquinas executando o ataque de forma coordenada
para aumentar consideravelmente sua eficiência e ofuscar sua origem.
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Assim, o objetivo do trabalho foi estudar um tipo de ataque especı́fico, o ataque
de negação de serviço por reflexão amplificada usando o Simple Network Management
Protocol (SNMP) devido a sua execução frequente desde 2014 [Prolexic 2015]. Para
isso, uma ferramenta capaz de realizar o ataque foi desenvolvida. Em seguida, uma série
de testes foram realizados, em ambientes controlados, avaliando assim as propriedades do
ataque.

Este trabalho está organizado em seções. Na próxima seção, aborda-se ataques de
negação de serviço por reflexão amplificada e o protocolo SNMP; na seguinte, apresenta-
se a implementação da ferramenta desenvolvida; na Seção 4, são discutidos os resultados
e a análise de todos os testes realizados; por fim, as conclusões e propostas para trabalhos
futuros são abordadas na Seção 5.

Enfatizamos que este trabalho foi desenvolvido com fins acadêmicos para efeito
de demonstração das vulnerabilidades estudadas. Os autores não se responsabilizam por
qualquer uso inapropriado, inadequado ou ilegal que venha a extrapolar tais objetivos.

2. Quadro conceitual

2.1. Negação de serviço distribuı́da por reflexão amplificada

Existe uma variedade muito grande de ataques de negação de serviço distribuı́dos.
Entretanto, podemos organizá-los em duas grandes categorias: abuso de protocolo e
volumétricos. A primeira categoria diz respeito aos ataques que, com a ajuda de carac-
terı́sticas especı́ficas de protocolos e suas implementações, esgotam os recursos da vı́tima
de modo que ela não consegue mais disponibilizar seus serviços. A segunda compreende
os ataques que enviam uma quantidade muito grande de tráfego para a vı́tima exaurindo
algum recurso, como banda, ou impedindo que tráfego legı́timo passe.

Em ataques de negação por abuso de protocolo um atacante se utiliza mali-
ciosamente de alguma caracterı́stica do protocolo de comunicação usado ou de sua
implementação. Dessa forma, pode-se classificá-los em exploração de protocolo e
exploração de vulnerabilidade. Como exemplo, o Slowloris, que consiste em enviar GETs
em vários segmentos cujo path do recurso não se completa, é um ataque que abusa o
HTTP. Por outro lado, o Ping-of-Death é um ataque de exploração de vulnerabilidade
[Kenney 1996].

Mais próximos do nosso interesse, os ataques de negação de serviço volumétricos
podem ser divididos em ataques de inundação (flooding) e ataques de reflexão ampli-
ficada. Ambos os ataques visam sobrecarregar algum recurso da vı́tima, geralmente a
banda disponı́vel, pelo envio de grandes quantidades de tráfego, sendo que os ataques de
negação por inundação utilizam computadores comprometidos para enviar altas quanti-
dades de tráfego para uma vı́tima, a fim de esgotar sua banda, e os ataques de reflexão
amplificada usam os refletores para isso. Refletor é qualquer dispositivo que ao receber
um datagrama IP retorna outro como resposta, se tornando mais interessantes quando
possuem um fator de amplificação. Esse fator indica quanto de tráfego o refletor gera em
relação ao que recebe. Com a amplificação, o tráfego gerado pelo atacante será potencial-
izado no refletor [Paxson 2001].

Uma caracterı́stica que vários ataques de negação compartilham, em especial os
de reflexão amplificada, é o IP spoofing. O IP spoofing é realizado modificando o campo
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Source IP Address do cabeçalho IP. Nos ataques de reflexão amplificada, esse campo é
alterado com o valor do IP da vı́tima. Desse modo, quando o refletor recebe o pacote ele
irá enviar a resposta amplificada para a vı́tima, caracterizando o ataque [Ali 2007].

Os mais conhecidos protocolos para negação de serviço por reflexão amplificada
são o Domain Name System (DNS) e o Netwrok Time Protocol (NTP). Ambos possibili-
tam que pequenas mensagens gerem respostas muitas vezes maiores. Entretanto, o SNMP
também tem essas caracterı́sticas [Rossow 2014].

2.2. O Simple Network Management Protocol

O SNMP é um protocolo para gerenciamento de redes que define uma maneira uni-
versal para que informações de controle possam ser definidas para algum dispositivo e
como transferir essas informações entre esse dispositivo e o dispositivo de gerenciamento
[Case et al. 1990].

Em sua primeira versão, o SNMP usava community strings como mecanismo de
segurança. Todas as mensagens trocadas deveriam conter esse nome de comunidade e as
que continham nomes errados eram simplesmente descartadas. Essa estratégia, embora
sirva como um tipo de proteção, é bem limitada. Os nomes de comunidade são passa-
dos em claro na rede e podem ser capturados por todos que vierem a observá-lo. Além
disso, muitos dispositivos que utilizam SNMP são configurados com os nomes padrões
de comunidade: ”public” para leitura e ”private” para escrita, abrindo caminho para que
usuários não autorizados alterem o funcionamento dos dispositivos vulneráveis.

Na segunda versão do SNMP foi introduzida a operação GetBulkRequest para
facilitar e agilizar o pedido de informações pelas estações de gerenciamento, gerando
respostas bem maiores que as consultas. Assim, o GetBulkRequest também pode ser
usado como um comando de amplificação, pois uma mensagem pequena pode gerar uma
outra, substancialmente maior, em resposta. Como essa operação só existe nas versões
2 e 3, o ataque só pode ser realizado nessas versões e precisaria burlar as respectivas
seguranças.

Entretanto, na versão SNMPv2c [Case et al. 1996] existe o GetBulkRequest e a
segurança implementada é a mesma da versão 1, sendo ainda muito usada. Portanto, a
combinação da operação GetBulkRequest e da fraca segurança da versão SNMPv2c fazem
com que o protocolo SNMP seja explorável em ataques de negação de serviço por reflexão
amplificada.

3. Ferramenta - SNMP Striker

Para o melhor entendimento do ataque foi desenvolvida uma ferramenta capaz de de-
tectar possı́veis refletores, utilizando a operação GetNextRequest que pede apenas uma
informação para o dispositivo gerenciado, e realizar o ataque pelo GetBulkRequest, com
os melhores argumentos para potencializar a amplificação.

A ferramenta foi implementada na linguagem de programação Java integrada com
a linguagem C. Java foi utilizada devido a sua portabilidade e facilidade de criação de
interfaces gráficas. Por outro lado, a linguagem C provê rápida execução e total controle
de todas os bits do pacote enviado pela rede.
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A Figura 1 mostra a interface gráfica desenvolvida. A partir dessa interface é
possı́vel adicionar e remover refletores, acompanhar os refletores encontrados, importar
e exportar os dados dos refletores, escolher o alvo do ataque, selecionar a intensidade e
realizar o ataque.

Figura 1. Interface gráfica da ferramenta desenvolvida.

Para adicionar novos dispositivos o usuário deve clicar no botão Add. Uma nova
tela será aberta com as configurações de descoberta. O usuário deve então selecionar:
o IP base para a descoberta de novos dispositivos, em qual sub rede deve-se procurar
dispositivos (/24 ou /16), quais valores de comunidades a ferramenta deve usar, sendo
que o padrão é ”public” e o número de mensagens que devem ser enviadas caso um
timeout ocorra e nenhuma resposta seja recebida.

Quando um dispositivo responde à mensagem GetNextRequest isso indica que ele
é um possı́vel refletor, pois conseguiu-se encontrar o valor correto de comunidade. Depois
de encontrar possı́veis refletores a ferramenta faz o cálculo da amplificação disponı́vel em
cada um.

A amplificação é feita por meio da mensagem GetBulkRequest. Pelo GetBulkRe-
quest envia-se uma lista de identificadores de variável e os parâmetros Non Repeaters e
Max Repetitions. O dispositivo gerenciado toma o valor das primeiras n variáveis da lista,
onde n é o valor de Non Repeaters e para as demais variáveis pega o valor das próximas
m iterações a partir delas, onde m é o valor de Max Repetitions. Para gerar uma men-
sagem com o maior fator de amplificação envia-se o identificador de apenas uma variável,
escolhe-se o zero para o Non Repeaters indicando que é para fazer iterações nessa variável
com o valor de Max Repetitions.

A decisão do valor correto de Max Repetitions é um grande desafio. Quando
um nó gerenciado recebe um GetBulkRequest ele coloca em uma única resposta todas as
informações que foram pedidas. Entretanto, caso essa mensagem extrapole o tamanho
máximo de um datagrama IP (65.535 bytes) nada será retornado. Logo, o melhor valor é
aquele que gera uma resposta próxima dos 65 mil bytes em tamanho, mas sem ultrapassar
o limite. Um agravante dessa situação é que dispositivos possuem informações diferentes.
Desse modo, um mesmo valor de Max Repetitions irá formar dois tamanhos diferentes de
reposta. Para contornar essa situação é utilizado um cálculo progressivo.

O cálculo progressivo se baseia em enviar mais de uma mensagem de GetBulkRe-
quest e ir aumentando o valor do Max Repetitions progressivamente. Dessa forma, testa-
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se os limites do dispositivo. Essa abordagem gera mais tráfego do que escolher um
único valor mas garante que todos os dispositivos tenham uma melhor amplificação. Esse
cálculo é transparente para o usuário que vê apenas o melhor valor de amplificação, isso
é um diferencial comparando com outras ferramentas [Prolexic 2015].

Depois do cálculo da amplificação, os refletores encontrados são mostrados na
interface gráfica da ferramenta e podem ser selecionados para uso no ataque. Após sele-
cionar um refletor e um alvo basta escolher a potência do ataque e clicar no botão ”Strike”
para que o ataque se inicie.

A ferramenta foi desenvolvida com 10 nı́veis de intensidade. A cada nı́vel de
intensidade o número de pacotes por segundo enviados pela ferramenta é multiplicado por
10. No primeiro nı́vel é enviado um pacote por segundo e no 10 seriam enviados um bilhão
de pacotes por segundo. Essa escala de dez nı́veis foi criada para que o efeito de saturação
pudesse ser melhor observado e para futuras evoluções de hardware e infraestrutura.

4. Testes e Resultados
Foram realizados dois conjuntos de testes. O primeiro, de funcionalidade, visava verificar
se os princı́pios do ataque estão sendo observados. O segundo, de performance, exercitou
os limites da ferramenta e dos refletores à medida em que o ataque de negação de serviço
se intensificava. Não foram encontrados trabalhos ou ferramentas similares a esse para a
realização de comparações.

4.1. Configuração de teste
Os testes foram realizados em um ambiente controlado, com o analisador de protocolos
Wireshark posicionado para a captura e análise do tráfego. A Figura 2 demonstra o posi-
cionamento e a função de cada dispositivo durante o teste. Utilizou-se um refletor nos
testes pois o objetivo geral do trabalho é evidenciar a dinâmica da geração de fluxo do
ataque. Todos os testes foram executados em três baterias.

Figura 2. Disposição de computadores para o teste de funcionalidade.

Onde,

• Switch - Roteador Wireless N 150 Mbps da Multilaser e Switch 48 portas En-
terasys C-Series C5G124-48P2 1 Gbps;
• Atacante - MAC OSX, 2.3GHz Intel Core i7, 16GB DDR3, 100Mbps;
• Refletor - Windows 8.1 64 bits, 1.6GHz Intel Core i5, 4GB DDR2, 100Mbps;
• Vı́tima - Windows 7 64 Bits, 3.4GHz Intel Core i7, 8GB DDR2, 100Mbps.
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4.2. Teste de funcionalidade
O teste de funcionalidade teve como objetivo comprovar dois princı́pios do ataque: a
reflexão e a amplificação. Na Figura 3 pode-se ver o atacante injetando datagramas des-
tinados ao refletor com IP de origem da vı́tima. A Figura 4 mostra o tráfego sendo am-
plificado, no refletor, e redirecionado para a vı́tima. Por fim, na Figura 5 tem-se o tráfego
chegando à vı́tima.

Figura 3. Captura no computador de ataque.

Figura 4. Captura no computador refletor.

Figura 5. Captura na vı́tima

A reflexão é comprovada pelas capturas, onde é possı́vel ver que o computador de
ataque gera mensagens GetBulkRequest com o endereço IP de origem da vı́tima.

Para o cálculo da amplificação, temos que o tamanho do datagrama SNMP enviado
é de 79 bytes. A mensagem GetResponse gerada como resposta à operação GetBulkRe-
quest é a junção de vários fragmentos IP e tem 47.374 bytes de tamanho total. Logo,
temos uma amplificação de 728.61, desconsiderando o cabeçalho Ethernet. Observa-se
que a amplificação não é somente de bits mas também de pacotes devido a fragmentação
da resposta.

Assim, podemos concluir que a ferramenta obteve todos os resultados esperados
durante o teste de funcionalidade e, de fato, observa-se o ataque de reflexão amplificada
pelo SNMP.

4.3. Teste de performance
O teste de performance foi elaborado com a mesma configuração do teste de funcionali-
dade. Entretanto, ele foi executado duas vezes. A primeira, a partir de agora denominada
teste 1, com o Roteador da Multilaser e outra, teste 2, com o Switch da Enterasys. Essa
comparação foi feita para verificar uma possı́vel saturação no switch da Multilaser dev-
ido a sua modesta capacidade. Durante o teste, a potência da ferramenta foi aumentada
gradualmente passando por todos os nı́veis. Cada nı́vel de intensidade da ferramenta foi
medido durante 30 segundos e depois calculada a média por segundo. Durante todos os
testes só foi analisado o fluxo SNMP, ou seja, tráfego ICMP e outros foram desconsider-
ados.
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4.3.1. Análise da performance do computador de ataque

A performance do computador pode ser observada pelo gráfico da Figura 6, onde tem-se a
relação de megabit por segundo e pacotes por segundo enviados pela ferramenta. Pode-se
verificar que a ferramenta satura sua capacidade de envio perto dos 200 Mbps. Entretanto,
a taxa de envio do computador de ataque é limitada pela interface de saı́da em 100 Mbps.
O valor de 200Mbps é explicado, pois a ferramenta de análise de protocolo, Wireshark,
captura os datagramas enviados entre o sistema operacional e o hardware de rede.

Figura 6. Bits e datagramas por segundo enviados pelo atacante.

4.3.2. Análise da performance do switch

O switch foi o equipamento responsável por transferir os dados entre os três computadores
do teste. O gráfico da Figura 7 representa a quantidade de tráfego enviado pelo atacante
que chegou no refletor. Pode-se verificar que, a partir do nı́vel 6, a diferença entre quantos
bits o computador de ataque envia e quantos bits o computador refletor recebe é muito
grande. Claramente está ocorrendo uma saturação. A saturação pode ser do computador
de ataque, que não está conseguindo enviar essa quantidade de bits, ou do switch, que
não consegue encaminhar todo esse tráfego para o refletor. A quantidade de bits recebida
pelo refletor nos dois testes é muito semelhante. Houve uma diferença de 4,51% entre os
switches. Por esse motivo, espera-se uma saturação maior, se não for total, no computador
de ataque do que nos switches.

O gráfico da Figura 8 mostra a quantidade de bits enviada pelo refletor e recebida
pela vı́tima. Observa-se que a vı́tima recebe praticamente o que o refletor envia. Isso
demonstra que não houve saturação na passagem de tráfego do refletor para a vı́tima.

4.3.3. Análise da performance do refletor e da vı́tima

O refletor é o dispositivo que recebe o tráfego gerado pelo atacante, amplificando-o e en-
viando para a vı́tima. O gráfico da figura 9 mostra a performance do refletor durante os
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Figura 7. Quantidade de bits enviados pelo computador de ataque e recebidos
pelo refletor.

Figura 8. Quantidade de bits enviados pelo refletor e recebidos pela vı́tima.

dois testes. Nesse gráfico temos a comparação da quantidade de bits recebidos e envia-
dos pelo refletor. Até o nı́vel 5, a quantidade de bits enviada pelo refletor era maior do
que a recebida, caracterizando uma amplificação. A partir do nı́vel 6, o refletor passou a
receber mais bits do que envia. O motivo desse fenômeno é que, embora o refletor tenha
uma amplificação maior que 1, ele tem um limite para a quantidade de datagramas que
consegue amplificar. Isso ocorre porque o processamento do GetBulkRequest não é in-
stantâneo e o refletor perde um determinado tempo coletando todas as informações para
enviar o GetResponse. Essa saturação mostra que a amplificação não é o único parâmetro
relevante sobre os refletores. Devemos também considerar a capacidade de cada refletor
em coletar as informações e responder.

O dispositivo utilizado como refletor foi um dispositivo atı́pico para uso do SNMP.
Dispositivos tı́picos, como roteadores e switches, possuem menos poder computacional,
mas possuem uma implementação mais otimizada. Dessa forma, acredita-se que a
saturação, devido à busca de informações no refletor, possa demorar mais a ocorrer em
dispositivos otimizados para o SNMP. Um dispositivo atı́pico foi utilizado para mostrar
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Figura 9. Quantidade de bits recebidos e enviados pelo refletor.

que a amplificação por SNMP pode alcançar valores muito altos.

O computador vı́tima apenas recebe as mensagens amplificadas do refletor. O total
de bits recebido em cada nı́vel do ataque pode ser visto no gráfico da Figura 8.

4.3.4. Análise final

Com os testes de funcionalidade e performance, percebe-se que o ataque utilizando o
SNMP possui as caracterı́sticas de um ataque de reflexão amplificada e pode alcançar
altos valores de amplificação. Entretanto, mostrou-se que a amplificação não é sustentável
devido à saturação dos refletores ao compilar todos os dados pedidos no GetBulkRequest.

O gráfico da Figura 10 apresenta os valores de amplificação alcançados. Esse
gráfico mostra como a amplificação não se sustenta à medida que os nı́veis vão aumen-
tando. Essas informações podem abrir espaço para novas técnicas de mitigação quando
sob ataque, sendo um tópico que merece estudo mais aprofundado.

Figura 10. Valor da amplificação para bits e datagramas
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5. Conclusão
Apresentou-se, neste trabalho, as principais caracterı́sticas para ataques de negação de
serviço por reflexão amplificada utilizando o protocolo SNMP.

Dois testes foram realizados. O teste de funcionalidade comprovou os princı́pios
de amplificação e reflexão do ataque. O teste de performance verificou que o limite de
envio da ferramenta foi de aproximadamente 200 Mbps com saturação devido ao hard-
ware, os switches utilizados tiveram um desempenho semelhante e o refletor não con-
seguiu amplificar todo o tráfego destinado a ele devido ao tempo de processamento do
GetBulkRequest. Assim, se constatou que o ataque, apesar do seu potencial nocivo, não é
muito sustentável.

Alguns outros possı́veis desdobramentos deste tranalho são: a extensão da ferra-
menta, implementando outros vetores de ataque como o DNS, o NTP e o Simple Service
Discovery Protocol (SSDP); testes com diferentes combinações de variáveis para o Get-
BulkRequest que possam produzir uma amplificação mais sustentável, embora menor; e
testes com dispositivos diferentes verificando como a configuração de hardware do dis-
positivo e sua implementação do SNMP influenciam na dinâmica do ataque.
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Abstract. The need for migration to IPv6 grows because of the depletion of 

IPv4 addresses. However, as these protocols are not compatible, the transition 

from IPv4 to IPv6 should be done gradually, using transition techniques such 

as dual stack and NAT64. The security aspects of this transition deserve 

attention since they can represent a source of problems. This paper aims to 

present the security aspects of IPv4/IPv6 transition techniques, helping to 

identify and minimize threats, enabling a safer transition. The results show 

that the tested transition scenarios are susceptible to attacks, but there are 

forms of detection and possible ways of defense. 

Resumo. A necessidade de migração para o IPv6 cresce por causa do 

esgotamento dos endereços IPv4. Entretanto, já que não são compatíveis entre 

si, a transição de IPv4 para IPv6 deve ser feita gradativamente, usando 

técnicas de transição tais como pilha dupla e NAT64. Os aspectos de 

segurança dessa transição merecem atenção já que podem representar fonte 

de problemas. Este artigo tem como objetivo apresentar os aspectos de 

segurança das principais técnicas de transição IPv4/IPv6, contribuindo para 

a identificação e minimização de ameaças, possibilitando uma transição mais 

segura. Os resultados mostram que os cenários de transição testados estão 

suscetíveis a ataques, mas há formas de detecção e possíveis formas de defesa. 

1. Introdução 

O IPv6 é a versão do protocolo IP (Internet Protocol) projetada para substituir a versão 

IPv4. Quando comparado com o IPv4, o IPv6 se destaca por possuir maior espaço de 

endereçamento, simplificação do cabeçalho, maior suporte a extensões e controle de 

fluxo, incluindo suporte a extensões de segurança (DEERING; HINDEN, 1998). O 

esgotamento de endereços IPv4 está cada vez mais próximo, o que aumenta a urgência 

da transição para o IPv6 (HOWARD e SOWELL, 2014). Entretanto, como IPv4 e IPv6 

não são compatíveis entre si, sendo necessária, portanto, uma transição gradativa do 

IPv4 para o IPv6. Para esta finalidade, foram desenvolvidas técnicas de transição (WU 

et al., 2014). As técnicas de transição possibilitam, a longo prazo, a implantação do 

IPv6. No entanto, estas técnicas apresentam vulnerabilidades que podem ser exploradas 

por atacantes. Portanto, além de garantir mecanismos de segurança em uma futura 

Internet puramente IPv6, existe o desafio de se garantir a segurança durante o período de 

transição do IPv4 para o Ipv6. Dessa forma, a realização de testes em cenários de 
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transição pode contribuir para o entendimento dos problemas de segurança na transição 

IPv4/IPv6, assim como ajudar a encontrar soluções ou aprimorar soluções já existentes. 

 Este artigo descreve cenários de testes utilizando duas das principais técnicas de 

transição IPv4/IPv6 existentes: pilha dupla e NAT64 (BI; WU; LENG, 2007) 

(BAGNULO et al., 2011) (WU et al., 2014). São demonstrados os testes de segurança 

através da realização de ataques nesses cenários explorando vulnerabilidades do IPv6 e 

das técnicas de transição. Os efeitos de cada um dos ataques e as possíveis formas de 

defesa também são explicados. 

 Atualmente, há pesquisas acadêmicas e recomendações técnicas abordando 

questões de segurança específicas do IPv6 (SANKARAN, 2013) (DAVIES; 

KRISHNAN; SAVOLA, 2013) (DURDAGI; BULDU, 2010). Há também pesquisas 

acadêmicas e recomendações técnicas abordando questões de segurança referentes às 

técnicas de transição (TAIB; BUDIARTO, 2007) (BI; WU; LENG, 2007) (BAGNULO 

et al., 2011). 

 O texto do artigo está organizado em oito seções. A Seção 2 apresenta os 

principais trabalhos relacionados. A Seção 3 apresenta os conceitos básicos e principais 

funcionalidades do IPv6. A Seção 4 apresenta algumas das principais técnicas de 

transição IPv4/IPv6. A Seção 5 apresenta as principais ameaças e vulnerabilidades 

relativas ao IPv6 e às técnicas de transição apresentadas na Seção 4. A Seção 6 descreve 

os cenários de testes e experimentos realizados. A Seção 7 apresenta os resultados dos 

testes, bem como formas de detecção dos ataques e possíveis formas de defesa. A última 

seção apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 

Quando é feita uma comparação dos trabalhos relacionados descritos com o nosso 

trabalho, apresentado neste artigo, podemos comentar algumas questões.  

 Sankaran (2013) se propõe a elencar problemas e desafios relacionados a 

segurança durante a transição do IPv4 para o IPv6  e relacionados ao IPv6 propriamente 

dito. Este artigo sediferencia do trabalho de (SANKARAN, 2013) por apresentar, além 

do estudo teórico, experimentos de laboratório.  

 Durdagi e Buldu (2010) fazem uma análise comparativa entre ameaças no IPv4 e 

no IPv6, analisando primeiramente ameaças semelhantes nos dois protocolos e, 

posteriormente, ameaças encontradas exclusivamente no IPv6. Diferente de 

(DURDAGI; BULDU, 2010), este artigo apresenta um foco maior nas técnicas de 

transição IPv4/IPv6 e também experimentos em laboratório.  

 Taib e Budiarto (2007) identificam possíveis problemas de segurança no período 

de transição IPv4/IPv6 e procuram identificar, através de um estudo teórico, soluções 

para os problemas levantados. A principal diferença de (TAIB; BUDIARTO, 2007) para 

este artigo é o fato deste trabalho apresentar experimentos de laboratório.  

 Bi, Wu e Leng (2007) fazem um estudo comparativo entre técnicas e cenários de 

transição IPv4/IPv6, discutindo também cenários de transição, e propõe uma arquitetura 

para a transição. A principal diferença está no fato de (BI; WU; LENG, 2007) focar em 

propor uma solução para a transição IPv4/IPv6, enquanto este artigo foca em questões 

de segurança. 
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3. O protocolo IPv6 

O protocolo Internet versão 6 (Internet Protocol version 6 – IPv6) foi desenvolvido com 

o objetivo de substituir o IPv4. A principal motivação para o desenvolvimento do IPv6 

foi a iminente escassez de endereços IPv4 devido ao aumento na demanda por acesso à 

Internet (DEERING; HINDEN, 1998) (HOWARD; SOWELL, 2014). O IPv6 é, 

conceitualmente, bastante semelhante ao IPv4. No entanto, foram realizadas mudanças 

em sua estrutura para proporcionar aprimoramentos no protocolo. Entre as principais 

mudanças estão o aumento no espaço de endereçamento (de 32 bits o endereço 

aumentou para 128 bits) e a criação de mecanismos de autoconfiguração de endereços 

IP (MOREIRAS et al., 2013).  Além disto, foram especificadas novas funcionalidades 

como o Neighbor Discovery Protocol (NDP), que é responsável por identificar e 

conhecer características da vizinhança. O ICMP foi também aprimorado com a 

especificação do ICMPv6 e passou a ter um papel fundamental no funcionamento do 

IPv6 (MOREIRAS et al., 2013) (NARTEN et al., 2013). 

4. Transição IPv4/IPv6 

O IPv6 e o IPv4 não são compatíveis entre si. No entanto, ambas as versões do 

protocolo IP podem funcionar simultaneamente nos equipamentos. Com isto, a transição 

do IPv4 para o IPv6 foi planejada para ocorrer de forma gradual, através de uma técnica 

de transição denominada pilha dupla. Entretanto, a técnica pilha dupla necessita de 

outras técnicas de transição auxiliares e, além disso, a transição ocorre mais lentamente 

do que o esperado. Estes fatores demandaram a criação de novas técnicas de transição 

(MOREIRAS et al., 2013) (WU et al., 2014). Para os experimentos neste trabalho, 

foram selecionadas duas técnicas de transição: pilha dupla e NAT64. A técnica de pilha 

dupla foi escolhida para este trabalho por ser a mais básica forma de transição IPv4/IPv6 

e o NAT64, além de sua importância, foi escolhida por ser uma técnica de mais fácil 

implantação na infraestrutura disponível para a realização de testes. 

  A pilha dupla é a técnica de transição IPv4/IPv6 mais comum e consiste em 

manter o IPv4 funcionando de forma estável e, ao mesmo tempo, implantar o IPv6 

nativamente nos equipamentos. Desta forma, os dispositivos são capazes de enviar e 

receber pacotes de ambas as versões do protocolo IP, isto significa que este dispositivo 

se comportará como um nó IPv4 quando se comunicar com outro nó IPv4 e como um nó 

IPv6 quando se comunicar com outro nó IPv6 (WU et al., 2014).  

 Uma das principais técnicas de tradução é o NAT64. O NAT64 é configurado 

em um equipamento que possui pelo menos duas interfaces de rede, sendo uma das 

interfaces conectada a uma rede IPv6 e a outra, a uma rede IPv4. Esta técnica trabalha 

com dois pools (conjuntos) de endereços, um pool IPv4 e um pool IPv6. A tradução no 

NAT64 é feita através do mapeamento de um endereço IPv6 de origem em um endereço 

IPv4 de destino, juntamente com uma porta TCP. Através de um mecanismo como o 

NAT64, o cliente IPv6 obtém um endereço IPv6 contendo o endereço IPv4 do servidor 

encapsulado e envia o pacote a este endereço IPv6. O pacote é, então, interceptado pelo 

dispositivo que implementa o NAT64 que, por sua vez, associa ao pacote um endereço 

IPv4 de seu pool de endereços (BAGNULO; MATTHEWS; BEIJNUM, 2011). Para a 

conversão do DNS, o NAT64 opera em conjunto com uma técnica chamada de DNS64, 

que tem como função sintetizar um registro DNS AAAA (quad-A) a partir de um 

registro A original. 
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5. Segurança no IPv6 

Ainda que o IPv6 seja um protocolo aprimorado em relação ao IPv4, ele apresenta uma 

série de desafios em relação à segurança. Muitas ameaças presentes em redes IPv4 

afetam também redes IPv6 e, com a maior utilização do IPv6, novas ameaças que 

atacam especificamente este protocolo vão sendo reveladas (CAICEDO; JOSHI; 

TULADHAR, 2009). Além disto, existem ataques que exploram a coexistência entre 

IPv4 e IPv6, o que significa que a transição pode implicar em vulnerabilidades na rede 

(MOREIRAS et al., 2013). Um aprimoramento na segurança do IPv6 foi o espaço de 

endereçamento que, por ter 96 bits a mais que o espaço de endereçamento do IPv4, 

dificulta a varredura na rede. Além disto, foi definido inicialmente que a inclusão do 

IPsec (protocolo de segurança do IPv6) seria obrigatória em toda implementação do 

IPv6 mas isso deixou de ser obrigatório posteriormente (SANKARAN, 2013).  

5.1. Ameaças semelhantes em redes IPv6 e redes IPv4 

Apesar das significativas mudanças que o IPv6 apresenta em relação ao IPv4, há ataques 

conhecidos em redes IPv4 que podem afetar redes IPv6 de forma bastante similar. 

Ataques que visam a camada de aplicação e sniffers afetam redes IPv6 exatamente da 

mesma forma que afetavam redes IPv4. Ataques como negação de serviço (Denial of 

Service – DoS) e man-in-the-middle também afetam redes IPv6, uma vez que o 

princípio destes ataques continua o mesmo. No entanto, em redes IPv6 há novas formas 

de executar estes ataques (DURDAGI; BULDU, 2010). 

5.2. Questões de segurança em cenários de transição NAT64 

No caso da técnica de tradução NAT64, que opera em conjunto com o DNS64, é preciso 

considerar ataques ao DNS, uma vez que mecanismo DNS64 está suscetível aos 

mesmos ataques (BAGNULO et al., 2011). Um dos principais ataques visando o DNS é 

o redirecionamento de requisições DNS feito através de um servidor falso na rede local. 

Com isto, o atacante consegue interceptar o tráfego na rede local ou mesmo causar um 

ataque de DoS (JANBEGLOU; ZAMANI; IBRAHIM, 2010).  O ataque ao DNS64 pode 

também ser feito alterando-se o prefixo utilizado pelo NAT 64, uma vez que o DNS64 

utiliza este mesmo prefixo (BAGNULO et al., 2011). 

6. Cenários de testes e experimentos 

Para que se possa fazer uma avaliação das questões de segurança relativas ao IPv6 e às 

técnicas de transição, visualizando as ameaças em experimentos práticos e estudando 

possíveis formas de defesa, foram definidos dois cenários de testes implementando as 

técnicas de pilha dupla e NAT64. Para os cenários de testes, foi utilizada a infraestrutura 

física do Ponto de Presença (Point of Presence) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

em Santa Catarina (PoP-SC/RNP).  Os cenários são constituídos de máquinas virtuais 

rodando o sistema operacional Linux, distribuição Debian 7.0 64 bits. As máquinas 

virtuais estão alocadas em um servidor de virtualização do PoP-SC/RNP, utilizando 

como ambiente de virtualização o  VMware vSphere ESXi Hypervisor. Algumas destas 

máquinas atuam como roteadores devido à indisponibilidade de roteadores reais para a 

realização dos experimentos, para isto, foi habilitada a função de roteamento do Kernel 

Linux, permitindo que as máquinas virtuais Linux encaminhassem pacotes. Cada um 

destes cenários possui uma máquina atacante. Para a realização dos ataques, foi utilizada 

a ferramenta The Hacker's Choice-IPv6 (THC-IPv6), que consiste em uma série de 

utilitários para a realização de testes, ataques e exploração de vulnerabilidades dos 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

411 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



protocolos IPv6 e ICMPv6. Nesta seção, são apresentados os cenários de testes 

elaborados. 

6.1. Cenário de testes pilha dupla 

O cenário de testes pilha dupla foi elaborado com o objetivo de explorar 

vulnerabilidades específicas do IPv6, que afetam diretamente uma rede IPv4/IPv6 com 

pilha dupla. Este cenário é composto por seis máquinas virtuais Linux, representando 

um roteador, um firewall, um servidor web e três hosts, sendo que um deles atua como 

atacante na rede local. O firewall atua como gateway para a rede local, alocando 

endereços IPv4 e IPv6 para os hosts via DHCPv4 e autoconfiguração de endereços 

stateless (através da ferramenta Router Advertisement Daemon - RADVD), 

respectivamente. O servidor web possui endereços IPv4 e IPv6 estáticos. A Figura 1 

mostra um diagrama deste cenário, bem como o esquema de endereçamento usado. 

 Nos experimentos feitos neste cenário, foram realizados os seguintes ataques: 

 DoS para novos endereços IPv6 – atacante explora a funcionalidade Duplicate 

Address Detection para impedir que hosts obtenham endereços IPv6; 

 Anúncio de um roteador falso – atacante anuncia a si mesmo como roteador; 

 Flooding de mensagens Neighbor Advertisement e Router Advertisement – 

atacante dispara grande número de mensagens Neighbor Advertisement/Router 

Advertisement. 

 

 

6.2. Cenário de testes NAT64 

O cenário de testes NAT64 foi elaborado com o objetivo de realizar testes envolvendo 

vulnerabilidades específicas do mecanismo de tradução NAT64 e do DNS64, além de 

realizar testes com vulnerabilidades específicas do IPv6. Este cenário é composto por 

cinco máquinas virtuais Linux, representando um roteador, que também atua também 

Figura 1: Cenário de testes pilha dupla. 
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como firewall e NAT64; um servidor web e três hosts, sendo que um dele atua como 

atacante na rede local. Conforme o funcionamento do NAT64, este cenário possui uma 

rede local puramente IPv6, onde os endereços são atribuídos dinamicamente, da mesma 

forma que no cenário pilha dupla.  

 Para realizar a tradução via NAT64, foi utilizada a ferramenta Tayga, uma 

implementação de NAT64 stateless para Linux que utiliza uma interface TUN para 

interceptar e traduzir os pacotes. Como é necessário que o NAT64 opere em conjunto 

com DNS64, foi utilizada a ferramenta Bind para operar em conjunto com o Tayga, 

realizando a função de DNS64. A Figura 2 mostra um diagrama deste cenário. 

 Nos experimentos feitos neste cenário, foram repetidos os ataques realizados no 

cenário pilha dupla e, além disto, foi realizado o seguinte ataque: 

 Servidor DNS falso – atacante atua como servidor DNS, respondendo a 

consultas com um endereço falso. 

 

7. Resultados obtidos 

Na Seção 6, são descritos os experimentos realizados em cada um dos cenários de 

testes, levando em conta os ataques realizados e ferramentas utilizadas. Cada um destes 

ataques foi documentado e suas consequências, analisadas. Além disto, foram 

levantadas formas de detecção e mitigação destes ataques. Esta seção descreve os 

resultados obtidos após os testes. 

7.1. DoS para novos endereços IPv6 

Este experimento foi executado nos cenários de teste pilha dupla e NAT64 e envolveu a 

execução do ataque de DoS para novos endereços IPv6. Este ataque explora a 

funcionalidade Duplicate Address Detection (DAD) fazendo com que todos os 

endereços IPv6 que um host tentar atribuir a uma de suas interfaces de rede seja 

considerado em uso. Para a realização deste ataque foi utilizada a ferramenta dos-new-

ip6, executada a partir da máquina atacante. Após isto, as interfaces de rede dos dois 

hosts do cenário foram reiniciadas para que tentassem atribuir novamente um endereço 

IPv6 para as interfaces via autoconfiguração stateless. Os hosts, por sua vez, tentaram 

atribuir um endereço IPv6 às suas interfaces de rede. No entanto, quando enviavam as 

Figura 2: Cenário de testes NAT64. 
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mensagens para verificar se um determinado endereço Ipv6 está em uso, denominadas 

Neighbor Solicitation, recebiam da máquina atacante uma mensagem Neighbor 

Advertisement indicando erroneamente que o referido endereço já está em uso. Por isso 

os hosts não conseguem atribuir endereços Ipv6 globais às suas interfaces, o que os 

impossibilita de se comunicar via IPv6. Na Figura 3, é mostrada a configuração de um 

host pilha dupla antes do ataque (acima) e  após o ataque (abaixo). Observa-se na figura 

que, após o ataque, esta interface possui apenas um endereço Ipv6 link-local, o que o 

permite comunicação com a rede local, mas não o acesso à Internet. No caso do host 

pilha dupla, este ainda pode comunicar-se via Ipv4, porém um host puramente Ipv6, 

como os hosts e o servidor do cenário NAT64 ficariam sem comunicação, 

caracterizando um ataque de DoS. 

7.2. Anúncio de um roteador falso 

Este experimento foi executado nos cenários de testes pilha dupla e NAT64 e envolve o 

anúncio de um roteador falso na rede local. Este ataque consiste em enviar mensagens 

Router Advertisement falsas, anunciando a máquina atacante como roteador e 

direcionando o tráfego da rede local para o atacante. Este ataque foi executado sob duas 

abordagens diferentes: redirecionar o tráfego da rede local para a máquina atacante 

(caracterizando um ataque de man-in-the-middle) e o anúncio de um roteador com 

endereço IPv6 inexistente, acarretando em um ataque de DoS. Para ambas as 

abordagens, foi utilizada a ferramenta fake_router26, que envia as mensagens Router 

Advertisement falsas anunciando a máquina atacante como roteador. Após a execução do 

ataque, os hosts reconfiguraram suas tabelas de roteamento, adicionando uma entrada 

para o roteador falso. Na abordagem man-in-the-middle, verificou-se que a máquina 

atacante interceptou com sucesso o tráfego oriundo dos hosts. O servidor web continuou 

acessível, no entanto. Na abordagem DoS, verificou-se que os hosts perderam 

conectividade com a Internet e, além disso, o servidor web se tornou inacessível, como 

mostrado na Figura 4. 

 

Figura 3: Configuração da interface eth0 de um host antes e após o ataque de DoS a 

endereços IPv6 novos. 
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7.3. Flooding (inundação) de mensagens Neighbor Advertisement e Router 

Advertisement 

Este experimento foi executado nos cenários pilha dupla e NAT64 e envolve ataques de 

flooding explorando mensagens ICMPv6 previstas a partir do Ipv6: Neighbor 

Advertisement e Router Advertisement. Este ataque consiste em disparar uma grande 

quantidade destas mensagens com o intuito de provocar um ataque de DoS 

sobrecarregando a rede com o volume de tráfego gerado e impedindo a configuração 

correta das interfaces de rede dos hosts. O flooding de mensagens Neighbor 

Advertisement e Router Advertisement foi realizado por meio das ferramentas 

flood_advertise6 e flood_router26, respectivamente.  Após o início dos ataques, 

verificou-se a indisponibilidade do servidor web do cenário através de um navegador 

web. Além disto, verificou-se também a impossibilidade dos hosts do cenário de acessar 

a Internet devido à sobrecarga da rede e às configurações de endereçamento inválidas 

geradas pelas mensagens Router Advertisement falsas. 

7.4. Servidor DNS falso 

Neste experimento, realizado apenas no cenário NAT64, a máquina atacante atuou 

como um servidor DNS falso que respondia a todas as consultas por um registro AAAA 

com o mesmo endereço IPv6. Este ataque foi executado por meio de duas ferramentas:  

parasite6 que redireciona o tráfego da rede local para a máquina atacante e fake_dns6d, 

que atua como o servidor DNS falso. Após o início do ataque, verificou-se que todas as 

tentativas de resolução de nomes de domínios externos resultavam em um mesmo 

endereço, isto é, o endereço da máquina atacante. Com isto, foi possível perceber que a 

máquina atacante conseguiu atuar como servidor DNS e responder às consultas da rede 

local, comprometendo de forma crítica a tradução de endereços via NAT64. 

7.5. Detecção e defesa 

Além da realização de ataques nos experimentos realizados, foram levantadas formas de 

detecção e defesa contra os ataques. A maioria dos ataques realizados envolvem 

mascaramento (spoofing) de pacotes, portanto, uma maneira de detectá-los é através da 

captura e análise de tráfego, que possibilita diferenciar os pacotes legítimos dos pacotes 

gerados pela máquina atacante. Outra maneira de detectar os ataques que envolvem 

Figura 4: Teste de conectividade com o servidor do cenário via HTTP. 
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mascaramento de pacotes é através da ferramenta 6Guard, uma ferramenta que faz a 

detecção de ataques na rede local de forma automatizada. 

 Uma possível forma de defesa para ataques que exploram o NDP é o Secure 

Neighbor Discovery (SEND), que implementa formas de comunicação segura entre nós 

vizinhos (ARKKO et al., 2005). Ataques que exploram mensagens Router 

Advertisement podem ser mitigados através da ferramenta Router Advertisement Guard 

(RA Guard), que possibilita definir políticas para identificar e bloquear mensagens 

Router Advertisement ilegítimas (LEVY-ABEGNOLY et al., 2011). Para ataques ao 

DNS64, existem mecanismos como o DNSSEC, que provê mecanismos de assinatura 

digital e criptografia para nomes de domínios. Entretanto, a defesa contra ataques ao 

DNS64 se mostra mais complexa, pois mecanismos como o DNSSEC devem ser 

amplamente utilizados para que sejam eficazes e, além disto, não garantem a 

confidencialidade dos dados (ARENDS et al., 2005). 

8. Conclusão e trabalhos futuros 

A preocupação com o período de transição é bastante visível em trabalhos acadêmicos 

(SANKARAN, 2013) (BI; WU; LENG, 2007) (TAIB; BUDIARTO, 2007).  No entanto, 

não se veem muitas experiências práticas que levam em consideração as ameaças 

específicas do IPv6 e dos mecanismos de transição, testando a eficácia de estratégias de 

defesa para estas ameaças (SANKARAN, 2013) (TAIB; BUDIARTO, 2007). Este 

trabalho apresenta experimentos explorando vulnerabilidades do IPv6, levando em 

consideração as técnicas de transição. Com isto, contribui-se para a verificação, na 

prática, dos efeitos de ataques explorando vulnerabilidades específicas do IPv6 e das 

técnicas de transição, possivelmente estimulando a realização de mais testes. 

 Os trabalhos futuros que podem ser citados são: 

 Realização de experimentos com técnicas de tunelamento e a técnica DS-Lite –

propõe-se que sejam realizados experimentos contemplando estas técnicas de 

transição, uma vez que são utilizadas em cenários de transição reais. 

 Realização de experimentos com formas de defesa em equipamentos de rede 

reais – em função da indisponibilidade, no âmbito deste trabalho, de 

equipamentos reais para experimentos, como roteadores e switches, propõe-se 

um trabalho que viabilize experimentos em equipamentos de rede reais e teste 

estratégias e políticas de segurança em cenários de transição IPv4/IPv6. 

 Realização dos experimentos deste trabalho explorando diferentes opções das 

ferramentas do THC-IPv6 – Os utilitários do THC-IPv6 utilizados neste trabalho 

oferecem diferentes opções além daquelas aqui utilizadas, que podem ser 

exploradas em novos experimentos em diferentes cenários. 

 Desenvolvimento de uma ferramenta que implemente os mecanismos SEND e 

RA GUARD para Linux – Há um pequeno número de implementações do SEND 

e não foi encontrada nenhuma implementação do RA Guard para Linux. Propõe-

se o desenvolvimento de ferramentas para suprir esta demanda. 
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Abstract.  The implementation of a Smart Grid requires a communication 

network that enables to handle security, reliability and bidirectional data flow 

between devices in the electric system. In this context, the use of mesh 

networks is a promising alternative. The main feature of this type of network is 

the auto configuration of the topology. The routing infrastructure is 

implemented by these devices, through exchange of routing tables between the 

nodes. Thus, it is necessary prevent unauthorized devices from accessing the 

network. In these terms, this work presents a proposal to ensure the 

authenticity of the participating nodes of a mesh network, through signing the 

control messages of OLSR protocol via SECOM middleware. 

Resumo. A implementação de uma rede elétrica inteligente requer uma rede 

de comunicação que permita lidar com segurança, confiabilidade fluxo de 

dados bidirecional entre dispositivos do sistema elétrico. Nesse contexto, a 

utilização de redes mesh é uma alternativa promissora. A principal 

característica desse tipo de rede é a autoconfiguração da topologia. A 

infraestrutura de roteamento é implementada por esses dispositivos, através 

da troca de tabelas de roteamento entre os nós. Dessa forma, é necessário 

impedir que dispositivos não autorizados acessem a rede. Nesses termos, esse 

trabalho apresenta uma proposta para garantir a autenticidade dos nós 

participantes de uma rede mesh, através da assinatura das mensagens de 

controle do protocolo OLSR via middleware SECOM. 

1. Introdução 

As redes elétricas inteligentes (Smart Grids) destacam-se por utilizarem tecnologias 

digitais para monitorar e controlar os dispositivos ativos no sistema elétrico, o qual 

apresenta uma diversidade de necessidades de rede. Em alguns sistemas, bem 

delimitados e geograficamente concisos, é possível utilizar comunicação através de 

meios cabeados confiáveis. O sistema de geração é um exemplo clássico onde isso é 

possível. No entanto, no sistema de distribuição, em função da grande quantidade de 

dispositivos e de sua alta dispersão geográfica, a implementação dessa rede de 

comunicação torna-se uma tarefa mais complexa [GTREI 2010]. 

 Nesse contexto, diferentes tecnologias podem ser utilizadas para prover 

comunicação em determinados segmentos da rede de comunicação. Uma dessas 

tecnologias consiste nas redes mesh, em função da sua natureza dinâmica que permite a 

inserção, reconfiguração e saída de dispositivos da rede de forma frequente. 
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 No entanto, a segurança da comunicação é um fator que pode trazer um grande 

impacto para uma rede de comunicação utilizada em uma Smart Grid [LOPES 2012]. 

Em função da criticidade do sistema, deve-se garantir que somente dispositivos 

autorizados efetuem as transmissões e recepção de dados nessa rede de comunicação 

[GTREI 2010]. Essa é uma prerrogativa muitas vezes negligenciada na concepção de 

protocolos para redes mesh [JUNIOR 2003]. 

2. Smart Grids 

A energia elétrica é utilizada para os mais diversos fins, seja nas residências quanto nas 

indústrias. Em situações onde o seu fornecimento é interrompido, evidencia-se o quanto 

ela é importante e necessita de sistemas capazes de automatizarem o processo de 

restabelecimento da mesma. Além disso, a relação entre as concessionárias de energia 

elétrica e seus clientes ainda é restrita. Para resolver essas questões, diversas tecnologias 

têm surgido para facilitar o processo de distribuição de energia elétrica. 

 Nesse contexto, destaca-se o conceito de Smart Grids que apresenta uma série 

de vantagens em relação ao sistema convencional de energia elétrica, como por 

exemplo: interação entre dispositivos ativos no sistema elétrico de potência em tempo 

real, capacidade de autorrecuperação em casos de falhas no sistema, automatização e 

melhor gerenciamento dos processos de geração, distribuição e transporte da energia 

elétrica [WANG 2011].  

 Uma das primeiras ações para tornar a rede elétrica inteligente é a utilização de 

Smart Meters (medidores inteligentes), que são capazes de comunicar-se com a 

concessionária de energia [LOPES 2012]. Outro aspecto importante, quando se trata de 

Smart Grids, é a contingência em casos de falhas na rede de distribuição. Nesse 

contexto, aplica-se o conceito de Self-Healing, que pode ser visto como uma 

reconfiguração automática.  

2.1 Rede de comunicação de dados em uma Smart Grid 

A rede a ser utilizada em uma Smart Grid deve permitir uma comunicação bidirecional 

entre os consumidores e as empresas que atuam na geração e distribuição da energia 

elétrica. Além disso, é importante ressaltar que essa comunicação necessita de um 

elevado índice de disponibilidade e confiabilidade, devido ao alto grau de criticidade 

das informações que nela podem trafegar [WANG, 2011] [EKANAYAKE 2012]. 

 Nesses termos, a alteração ou falsificação de uma informação pode causar 

grandes prejuízos ao sistema ou a interrupção de importantes serviços oferecidos por 

ele. Dessa forma, é necessário garantir a confidencialidade, autenticidade e integridade 

das informações trafegadas na rede [EKANAYAKE 2012]. 

 Em razão do grande número de dispositivos e sua disposição geográfica, a 

preocupação com a topologia da rede é essencial. Esse aspecto pode influenciar 

diretamente em critérios críticos para este tipo de comunicação, tais como, latência, 

disponibilidade e segurança. Uma alternativa promissora para esse paradigma consiste 

em dividir essa rede de comunicação em sub-redes menores interligadas por 

concentradores de informações [GTREI 2010]. Devido à alta densidade de dispositivos 

e o constante crescimento de nós que a rede pode apresentar, as tecnologias de 

comunicação sem fio, através de redes mesh, são apresentadas como uma alternativa 

interessante. 
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3. Redes Mesh 

Uma rede mesh pode ser vista como uma rede com topologia dinâmica, variável e que 

pode ser facilmente expandida. Essa é constituída por diversos equipamentos (nós) 

interligados [ABELÉM 2007]. A comunicação entre esses é realizada através do padrão 

IEEE 802.11s, formando uma grande rede sem fio (malha), utilizando múltiplos saltos 

para transmitir dados. Nesse caso, cada nó pode atuar como roteador e prover acesso a 

uma rede externa (nó funcionará como gateway para o demais nós) [CARDOSO 2012]. 

 Assim, uma rede mesh pode ser utilizada em regiões geográficas extensas ou 

que apresentam determinada dificuldade de acesso. Um exemplo disso é em regiões que 

apresentam montanhas ou prédios que dificultam a propagação do sinal sem fio de uma 

rede estruturada. Nesse caso, é possível criar rotas alternativas entre um nó emissor e o 

seu destino [ZHANG 2006]. 

 Outro aspecto importante, em relação a esse tipo de rede, é a autoconfiguração 

da topologia e a descoberta dos nós ativos na rede. Dessa forma, um nó consegue 

ingressar na rede automaticamente, sem a necessidade de uma configuração manual. 

Além disso, se um nó apresentar uma falha e ficar indisponível, a rede cria rotas 

alternativas automaticamente sem afetar a disponibilidade da mesma [MACHADO 

2013]. 

3.1 Protocolos de roteamento para redes mesh e segurança nativa 

Em razão do crescente interesse de estudo e implementação de redes mesh, diversos 

protocolos de roteamento surgiram. Esses protocolos podem ser divididos em dois 

grupos [BOWITZ 2011]: 

• Protocolos pró-ativos: realizam atualizações constantes da rede, através da troca 

de mensagens de controle. Dessa forma, esse protocolo reconhece uma possível 

modificação na topologia da rede, como por exemplo, a inclusão ou a 

indisponibilidade de um nó; 

• Protocolos reativos: criam rotas apenas quando um nó emissor precisa realizar a 

comunicação com um nó destino. Dessa forma, qualquer mudança na topologia 

da rede demoram um maior tempo para ser detectada. 

3.2 Tipos de ataques em redes mesh 

Em razão de utilizar meios de comunicação sem fio e da falta de mecanismos de 

segurança nos protocolos de roteamento, a segurança é um dos principais problemas 

para tornar viável a implementação de uma rede mesh. Essa pode ser exposta a diversos 

tipos de ataques, que podem ser praticados por atacantes externos, para vasculhar e 

modificar as informações trafegadas na rede. Além disso, um nó participante da rede 

pode agir de forma maliciosa, podendo ocasionar consequências mais graves 

[FERNANDES 2006]. 

 Esses ataques podem ser inativos, quando o objetivo é apenas vasculhar o 

trafego de dados de uma rede ou ativos, quando o objetivo é injetar, modificar ou 

descartar os dados trafegados na rede [SEN 2013]. Para ter acesso a esses dados, o 

atacante pode explorar vulnerabilidades nos protocolos de roteamento utilizados na 

rede. Em relação às tabelas de roteamento, o atacante pode utilizar a ausência de 
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mecanismos de autenticação para ingressar em uma rede para divulgar falsas 

informações. 

 Nesse contexto, a inserção de falsos pacotes (que contenham mensagens de 

controle) na rede pode ocasionar um estouro na tabela de roteamento de um dispositivo 

ou alteração nas rotas verdadeiras, para um dispositivo intermediário, entre o emissor e 

o receptor de um dado. Dessa forma, o atacante pode afetar a confidencialidade da rede 

e obter informações privadas. Além disso, esses dados podem ser modificados antes de 

chegarem ao seu destino [FERNANDES 2006]. 

 Outro aspecto importante é a disponibilidade da rede que pode ser afetada, 

através da criação de buracos negros na rede. Nesse aspecto, uma falsa rota é divulgada 

na rede. A origem dessa rota pode ser um nó malicioso que descarta todos os pacotes 

recebidos [SEN 2013].  

3.3 Protocolo OLSR 

Esse protocolo foi criado para ser utilizado em grandes redes Ad Hoc, calculando e 

mantendo rotas para todos os dispositivos de uma rede construída sob uma topologia em 

malha. Por ser um protocolo pró-ativo, o OLSR (Optimized Link State Routing) tem 

como característica principal, a atualização constante das tabelas de roteamento de todos 

os nós participantes da rede. Dessa forma, qualquer modificação na topologia da rede é 

detectada automaticamente. Nesse contexto, o protocolo OLSR utiliza mensagens de 

controle para realizar a descoberta de nós na rede e atualização da topologia [SILVA 

2011].  

 As seguintes mensagens são essenciais para o funcionamento do protocolo 

OLSR [CLAUSEN 2003] e [FERNANDES 2006]: 

• HELLO: utilizada para realizar a descoberta de enlaces e vizinhos; 

• TC: é utilizada para realizar o controle da topologia da rede. As informações 

recebidas através dessa mensagem são armazenadas na tabela de roteamento 

de cada nó, a qual é utilizada para realizar o cálculo da rota para enviar um 

pacote a um determinado destino; 

• MID: essa mensagem é enviada para toda a rede e utilizada para declarar 

múltiplas interfaces em um nó; 

• HNA: contém informações sobre os anúncios das redes de um nó, ou seja, um nó 

apresenta-se como gateway para o acesso de uma determinada rede. 

3.3.1 Secure OLSR 

O protocolo OLSR possui um plugin denominado Secure OLSR (SOLSR), que utiliza 

uma chave simétrica de 128 bits para assinar suas mensagens de controle. Essa chave 

deve ser conhecida por todos os nós da rede. As mensagens são assinadas a cada salto 

[HAFSLUND 2004]. 

4. Proposta e implementação de uma rede mesh segura 

Com o objetivo de tornar possível a utilização de redes mesh em aplicações críticas 

(Smart Grids, por exemplo) e devido às vulnerabilidades inerentes a esta forma de 

comunicação, esse trabalho apresenta uma proposta que visa agregar segurança e 
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confiabilidade a esse tipo de rede. Essa proposta consiste em uma modificação no 

código-fonte do protocolo OLSR para realizar a adição e verificação de uma assinatura 

digital nos pacotes que contenham mensagens de controle. Para gerar essa assinatura é 

utilizado o middleware SECOM.  

 Nesses termos, essa proposta aplica-se no controle e gerenciamento de 

dispositivos na rede, ou seja, apenas os pacotes que contenham mensagens de controle 

do protocolo OLSR serão submetidas a análise de autenticidade e integridade de seu 

conteúdo. Dessa forma, os dados trafegados, os quais não são originados pelo protocolo 

de roteamento, entre os dispositivos participantes da rede não serão abordados nesse 

trabalho. 

4.1. Middleware SECOM 

O middleware SECOM foi desenvolvido para ser utilizado em diferentes aplicações, 

visando garantir os parâmetros de autenticidade, integridade e confidencialidade a uma 

comunicação. Dessa forma, ele implementa uma infraestrutura de chaves assimétricas, 

controladas por uma entidade central, onde para qualquer comunicação, a aplicação 

poderá utilizar funções do sistema que proveem os serviços de segurança necessários. 

4.1.1 Estrutura do middleware SECOM 

O middleware SECOM tem como base um servidor de chaves, o qual é responsável por 

conhecer e armazenar informações sobre todos os dispositivos autorizados a participar 

de uma rede [SILVA 2015]. A Figura 1 representa a arquitetura do sistema, onde se tem 

[SILVA 2015]: 

• Server: serviço responsável por gerar, manter e distribuir as chaves assimétricas 

de cada dispositivo autorizado da rede. Cada novo dispositivo ao ingressar na 

rede, deverá ter um cadastro previamente realizado neste servidor, utilizando um 

identificador único gerado para cada dispositivo pelo daemon do sistema 

instalado nos nós. 

• Daemon: software que deverá ser executado em todos os dispositivos da rede. 

Ele é responsável por manter, localmente, as chaves públicas dos demais 

dispositivos que irão se comunicar com o dispositivo onde ele está executando. 

O serviço daemon mantém uma estrutura de cache para minimizar as 

consultadas ao servidor de chaves. Desta forma, a busca da chave pública do 

dispositivo com que deseja se comunicar é realizada somente na primeira vez, 

após é utilizada a cópia já existente na cache. 

 

Figura 1: Estrutura do middleware SECOM. 
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4.2 Utilização do middleware SECOM para prover segurança a redes mesh 

 Após o protocolo OLSR construir um pacote contendo mensagens de controle, 

esse é enviado para o middleware SECOM. Após gerar uma assinatura, essa é enviada 

como parâmetro de resposta para o protocolo OLSR. Essa assinatura é obtida através do 

seguinte processo: é gerada uma hash MD5 correspondente ao pacote recebido, a qual é 

criptografada utilizando o algoritmo de chave assimétrica conhecido como RSA e por 

último, codifica-se os dados em Base64. Ao final desse processo, a assinatura gerada 

possui um tamanho fixo de 173 bytes. Ao recebê-la, o protocolo OLSR realiza a 

construção do pacote que será enviado em broadcast, ou seja, adiciona a assinatura ao 

final do pacote original.  Então, o pacote é repassado para a interface responsável por 

enviá-lo. 

 Quando um nó presente na rede receber esse pacote, ele realiza o processo de 

verificação da autenticidade e a integridade do pacote recebido. Para isso, antes de 

realizar o processamento do pacote, é realizada uma chamada ao middleware SECOM 

para verificar se o pacote deve ser processado ou descartado.  

 Nesses termos, todos os pacotes recebidos são verificados antes de ser 

repassados para o protocolo OLSR. Basicamente, é acionada a função do middleware 

responsável por verificar uma assinatura. Para chamar essa função são enviados os 

seguintes parâmetros: o pacote OLSR original (codificado em Base64), a assinatura 

adicionada no pacote e endereço IP do nó que enviou esse pacote. 

Como resposta o middleware SECOM envia as seguintes respostas: 

• ACK: o pacote original teve sua autenticidade e integridade comprovada, ou 

seja, ele foi enviado por um nó autorizado a estar na rede e não sofreu nenhuma 

alteração durante a transmissão até ser recebido; 

• ERR: o pacote não deve ser processado pelo protocolo OLSR, pois não teve a 

autenticidade ou integridade comprovada. 

 A Figura 2 apresenta de forma simplificada o processo de adição e verificação 

de uma assinatura em um pacote do protocolo OLSR. Nela, podemos visualizar o pacote 

OLSR modificado (pacote original e a assinatura correspondente ao seu conteúdo) 

sendo enviado por um nó A e recebido pelo nó B. Além disso, é possível visualizar os 

parâmetros passados para as funções disponíveis no middleware SECOM (daemon) e as 

respostas que retornam para o protocolo OLSR. 

 

Figura 2: Processo de adição e verificação de uma assinatura nos pacotes 
OLSR. 
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 Após a verificação de uma assinatura, se a resposta recebida for um “ACK”, é 

retirada a assinatura que foi adicionada no pacote e ele segue o fluxo normal de 

processamento, realizado pelo protocolo OLSR. Se receber uma resposta “ERR”, o 

pacote é descartado. Essa resposta pode ser recebida nos seguintes casos: 

• Falha de autenticidade: o emissor do pacote não possui autorização para 

ingressar na rede; 

• Integridade comprometida: o pacote OLSR pode ter sido capturado por algum 

nó intermediário, o qual modificou alguma informação contida nele. 

5. Testes e Resultados 

Para verificar a segurança em uma rede mesh, foi implementado um cenário de testes, 

onde são representados os seguintes equipamentos ativos em uma Smart Grid: 

concentrador de informações (nó A) e dispositivos instalados na residência do cliente 

(nós B e E). Além disso, são adicionados falsos nós que tentarão obter acesso a rede (C 

e D). A Figura 3 apresenta esse cenário de testes. 

 

Figura 3: Cenário de testes. 

5.1 Testes utilizando o protocolo OLSR nativo 

Nesse cenário será analisado o comportamento do protocolo OLSR quando um 

dispositivo não autorizado tentar ingressar na rede. Conforme a Figura 4, os dispositivos 

C e D conseguiram realizar alterações na topologia da rede, ou seja, eles tiveram suas 

mensagens de controle aceitas e constam nas rotas para a comunicação entre os nós 

verdadeiros da rede mesh implementada. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de 

utilizar um mecanismo de autenticação entre os dispositivos, quando para prover uma 

rede segura. 

 

Figura 4: Tabela de roteamento do nó A 
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5.2 Testes utilizando o protocolo OLSR e o plugin secure OLSR 

Utilizando o cenário apresentado na Figura 3, os nós A, B e E utilizam a mesma chave 

para assinar as mensagens de controle do protocolo OLSR, o nó C utiliza uma chave 

diferente e o nó D, não acrescenta nenhuma assinatura em seus pacotes. Dessa forma, 

após a inicialização do daemon “olsrd” em todos os dispositivos, apenas os nós que 

utilizam a mesma chave, chamada de chave de grupo, podem fazer parte da topologia da 

rede. De acordo com a Figura 5, apenas os nós autorizados (que utilizaram a chave de 

grupo) conseguiram acessar a rede, ou seja, tiveram suas mensagens de controle aceitas.  

 

Figura 5: Tabela de roteamento do nó A, utilizando o plugin Secure OLSR. 

5.3 Testes utilizando o Middleware SECOM e o protocolo OLSR modificado 

Nesse cenário os dispositivos A, B e C estão cadastrados no servidor de chaves do 

middleware SECOM. O dispositivo D não assinará seus pacotes e o dispositivo E 

assinará com uma chave que não está cadastrada no servidor de chaves. Após o envio 

das mensagens de controle, os nós A, B e E conseguiram interagir, isso é, cada nó 

conseguiu reconhecer seus vizinhos e estabelecer rotas para comunicar-se com eles. 

Com isso, podemos visualizar na Figura 6, a tabela de roteamento do nó A, com seus 

respectivos vizinhos e suas rotas. 

 

Figura 6: Tabela de roteamento do nó A, utilizando a proposta desse trabalho. 

 Em razão de não utilizar o protocolo OLSR modificado nesse trabalho (não 

insere assinatura no payload de seus pacotes) e não estar cadastrado no servidor de 

chaves do middleware SECOM, o nó D não conseguiu obter informações da rede. O nó 

C não conseguiu obter nenhuma informação sobre a topologia da rede. Embora ele 

utilize o protocolo OLSR modificado nesse trabalho, em razão de não estar cadastrado 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

425 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



  

no servidor de chaves, ele também não conseguiu realizar nenhuma alteração na rede. 

Ou seja, as mensagens de controle enviadas por ele, foram descartadas pelos 

dispositivos autorizados na rede (cadastrados no servidor de chaves). 

5.4 Análise dos Resultados 

De acordo com os resultados apresentados, o protocolo OLSR nativo não oferece 

nenhum mecanismo para restringir o acesso não autorizado a uma rede. Dessa forma, 

qualquer dispositivo consegue ingressar, divulgar rotas e participar da tabela de 

roteamento dos dispositivos ativos nela. 

 A utilização do plugin Secure OLSR contribui para solucionar essa situação. 

Entretanto, ele necessita de um mecanismo eficiente para gerenciar a chave de grupo, 

visto que todos os dispositivos precisam conhecê-la para ingressar na rede. Se um nó 

malicioso obter acesso a essa chave, ele pode obter os mesmos privilégios de um nó 

autorizado. Dessa forma, ela precisa ser modificada e atualizada manualmente em todos 

dispositivos. 

 Nesses termos, a proposta desse trabalho destaca-se por utilizador um servidor 

de chaves centralizado, ou seja, cada dispositivo utiliza suas próprias chaves para 

assinar as mensagens enviadas e verificar cada mensagem recebida. Com base nos 

resultados obtidos, esse trabalho contribui para implementar uma rede mesh segura, 

visto que para participar da rede, um nó precisa ter suas credenciais cadastradas no 

servidor de chaves. Dessa forma, é possível garantir a autenticidade e integridade das 

mensagens de controle trafegadas na rede. Em razão do descarte dos pacotes que não 

obtiveram sucesso na verificação da assinatura, um falso nó não pode realizar nenhuma 

alteração nas tabelas de roteamento dos dispositivos participantes da rede. 

6. Conclusões e trabalhos futuros 

A solução apresentada nesse trabalho apresentou resultados satisfatórios. Assim, essa 

forma de comunicação pode ser aplicada na implementação de uma Smart Grid, 

atendendo aos requisitos necessários para garantir uma comunicação segura e confiável 

entre os dispositivos ativos no sistema elétrico de potência, como por exemplo, um 

concentrador de dados e os dispositivos atendidos por ele.  

 A próxima etapa a ser realizada, em trabalhos futuros, é verificar o desempenho 

(tempo de processamento, consumo de banda) dos processos de adição e verificação de 

assinaturas nos pacotes OLSR em um ambiente de testes mais próximo da realidade de 

uma Smart Grid, ou seja, com um número maior de dispositivos. Além disso, pretende-

se desenvolver um sistema operacional Linux customizado para executar o protocolo 

OLSR e o middleware SECOM em dispositivos com baixos recursos computacionais. 
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Abstract. The Internet is an effective vector to spread attacks and malware.
While exploits and malicious codes search for and attack vulnerable systems
through the Internet, those systems already infected by malware use the network
to send information obtained from the victim. Thus, there is a need for the
analysis of network traffic captured during the interaction between malware and
their targets: honeypots or dynamic malware analysis systems. In this work, we
introduce an architecture to extract information from suspicious network traffic,
as well as a Web interface for the visualization of traffic features. We obtained
results from over 3 thousand network traffic files produced by malware and from
over 2 million honeypot connections.

Resumo. A Internet é um veículo eficaz para a disseminação de ataques e pro-
gramas maliciosos. Enquanto códigos de exploração buscam e atacam sistemas
vulneráveis via Internet, sistemas já infectados por malware usam a rede para
enviar informações obtidas da vítima. Com isso, há a necessidade de se analisar
o tráfego de rede capturado durante a interação de programas maliciosos com
o alvo, seja ele um honeypot ou um sistema de execução dinâmica de malware.
Neste trabalho, introduz-se uma arquitetura para extrair informações de trá-
fego de rede suspeito e uma interface Web para visualização de características
deste tráfego. Os resultados foram obtidos de mais de 3 mil arquivos de tráfego
gerados por malware e de mais de 2 milhões de conexões a honeypots.

1. Introdução

Uma das formas mais comuns para a disseminação de programas maliciosos é através da
Internet. Programas maliciosos—malware—são, em geral, nomeados de acordo com o
comportamento principal que apresentam [Skoudis and Zeltser 2003]. Por exemplo, os
worms são classes de malware que se propagam autonomamente e exploram vulnerabili-
dades dos alvos; downloaders obtêm módulos maliciosos via rede; stealers roubam infor-
mações da vítima e as enviam para um servidor remoto. O ponto comum entre as classes
mencionadas é o uso da rede para alcançar o ataque, seja para propagação e obtenção de
malware, ou para exfiltração de dados sensíveis.
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A coleta de exemplares de malware para análise pode ser feita de várias ma-
neiras, tais como crawling de URLs (Uniform Resource Locator) em mensagens de e-
mail contaminadas, honeypots1 específicos, como a Dionaea2 (emulador de serviços de
rede vulneráveis do Windows), etc. A execução dos exemplares coletados, por sua vez,
pode ser feita com sistemas de análise dinâmica publicamente disponíveis, como Anu-
bis [Kruegel et al. 2006, iSecLab 2015] e Cuckoo Sandbox [Guarnieri et al. 2015]. Ao
fim da análise dinâmica, tem-se um registro das atividades efetuadas pelo malware no
alvo, bem como o tráfego de rede gerado durante a infecção.

Os objetivos deste trabalho são (i) investigar o tráfego de rede capturado durante
a execução de malware em sistemas de análise dinâmica, bem como dados de rede pro-
venientes da exploração de alguns honeypots de coleta de exemplares, e (ii) visualizar
informações resultantes dessa investigação. Para tanto, propõe-se uma arquitetura de ex-
tração de dados e visualização de informações de tráfego de rede baseada em ferramentas
livres e no desenvolvimento de um framework Web próprio. Com isso, espera-se reco-
nhecer padrões de ataque e tendências de atuação de programas maliciosos, de modo a
permitir a correlação de dados para identificar pontos de obtenção de módulos suspeitos
ou de envio de informações da vítima. O restante deste artigo está dividido como segue:
na Seção 2 são apresentados alguns trabalhos relacionados; na Seção 3, descreve-se a ar-
quitetura e operação do framework desenvolvido para processamento do tráfego de rede
capturado e visualização dos dados analisados; a Seção 4 mostra os resultados obtidos de
tráfego coletado via execução de malware e em honeypots distribuídos; por fim, a Seção 5
apresenta as considerações finais.

2. Trabalhos Relacionados

[Hoepers et al. 2005] introduzem uma infraestrutura para detecção de ameaças e coleta
de dados fazendo se uso de honeypots distribuídas e uma central para a agregação e pro-
cessamento dos dados coletados. Foi feito o uso de honeypots de baixa interação (honeyd)
para a coleta de dados, os quais estão disponíveis publicamente em honeyTARG3. Neste
artigo, faz-se uso desses dados para efeitos de comparação quando cabível.

[Ceron et al. 2012] mostram uma análise detalhada sobre os ataques a servidores
que utilizam o protocolo SIP (Session Initiation Protocol). Este tipo de análise é impor-
tante devido ao número crescente de serviços VoIP (Voice over IP)providos pela rede e
para que se possa entender o tipo de ataque efetuado contra o protocolo e as vulnerabilida-
des comumente exploradas. Os honeypots utilizados no presente artigo também simulam
um serviço de VoIP para coletar dados cujas estatísticas são apresentadas adiante.

[Rossow et al. 2011] apresentam uma análise em larga escala sobre a atividade
em rede de amostras de malware do tipo “downloader”. Foi feita uma inspeção em baixo
nível dos protocolos DNS (Domain Name System), HTTP (Hypertext Transfer Protocol),
IRC (Internet Relay Chat) e SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Como relatado,
os protocolos DNS e HTTP ocorrem com uma frequência significativamente maior que
outros, reforçando a importância de seu estudo no contexto de inspeção de atividades ma-

1Honeypots são recursos computacionais que visam ser comprometidos para estudo dos métodos, ferra-
mentas e motivações dos atacantes [Spitzner 2003].

2http://dionaea.carnivore.it/
3http://honeytarg.cert.br/
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liciosas. Apesar desse trabalho apresentar uma análise extremamente detalhada de tráfego
malicioso, a inspeção é feita apenas no conteúdo dos pacotes capturados pelos protoco-
los DNS e HTTP. O artigo atual faz inspeção de ainda outros protocolos de aplicação,
apresentando também um modo mais visual de interpretar as informações analisadas.

O artigo [Filho et al. 2010] apresenta uma ferramenta para análise dinâmica de
malware através da monitoração de chamadas de sistema e tráfego de rede capturado.
Apesar de ter um foco no estudo comportamental de código malicioso, o sistema mos-
trado nesse artigo auxiliou na obtenção de amostras de tráfego garantidamente maliciosos.
Várias amostras provenientes da execução de malware foram utilizadas no projeto atual,
o que forneceu estatísticas valiosas quanto à atividade em rede de programas maliciosos
atuantes no Brasil.

3. Arquitetura para Investigação de Tráfego Malicioso
A arquitetura projetada para analisar informações do tráfego de rede capturado é composta
por dois componentes principais: um sistema responsável pela extração e processamento
dos dados; um framework Web para visualização dinâmica das informações processadas.
Tal arquitetura está ilustrada na Figura 1.
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Figura 1. Esquematização simplificada da arquitetura proposta.

3.1. Coleta de Dados

Para os resultados deste artigo, trabalhou-se com duas fontes de dados:

• A primeira delas provém da análise dinâmica de exemplares de malware coletados
no período de novembro/2013 até maio/2014. Os exemplares foram executados
durante aproximadamente cinco minutos em ambiente controlado e todo o tráfego
de rede gerado durante a execução de cada exemplar foi capturado e armazenado;
• A segunda fonte de dados consiste de exemplares de malware coletados por uma

rede composta por honeypots do tipo Dionaea distribuídos em quatro institui-
ções brasileiras de ensino e pesquisa. A coleta via Dionaea ocorreu entre outu-
bro/2014 e julho/2015.

O conjunto total de exemplares coletados nos períodos citados foi de 3.410 pro-
gramas maliciosos, os quais foram analisados dinamicamente para gerar os logs de tráfego
de rede no formato PCAP (Packet Capture) a serem investigados por meio da arquitetura
proposta. Outras 2.288.235 conexões distintas aos honeypots disponíveis também foram
utilizados para visualização e produção de estatísticas.
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3.2. Análise do Tráfego

A análise do tráfego de rede foi feita com auxílio da ferramenta bro [Paxson 1999]. Ao
contrário de monitores de rede convencionais, o bro não se utiliza apenas do conceito
de “assinaturas”. Todo tráfego é transformado em uma série de eventos em alto nível que
podem representar um login por FTP (File Transfer Protocol), uma conexão a um site, ou
a transferência de um arquivo. Tais eventos são tratados por um sistema de scripts que
permite uma inspeção aprofundada de acordo com o objetivo do analista de rede. Esse
sistema permite a identificação de ataques e outras atividades maliciosas de maneira mais
intuitiva que uma inspeção manual.

Para a geração das estatísticas apresentadas neste artigo, foi criado um novo script
que processa as informações relevantes ao trabalho realizado. Além de armazenar infor-
mações básicas, como origem e destino de cada conexão de rede, os arquivos presentes
no tráfego foram extraídos, dado que são potencialmente maliciosos. A identificação de
um arquivo “potencialmente malicioso” se deu com base na diferença entre a declaração
do MIME type de cada arquivo e o que este realmente é. Os arquivos extraídos foram
submetidos ao VirusTotal4 para detecção por engines de antivírus.

Em relação aos protocolos de aplicação, inicialmente foi feita a coleta de requisi-
ções HTTP (métodos GET e POST). No cenário brasileiro, é comum a atuação de malware
voltado para o roubo de credenciais de usuários de Internet Banking, cuja exfiltração de
dados sensíveis é feita por meio de métodos HTTP [Grégio et al. 2013]. Uma inspeção
mais detalhada de tráfego HTTP auxilia de maneira significativa a identificação de servi-
dores comprometidos usados para armazenar informações de usuários ou que transferem
exemplares de malware para as vítimas.

Além de inspecionar o tráfego HTTP, consultas DNS foram utilizadas para iden-
tificar atividades e domínios referentes a pharming e phishing. Nestes tipos de ataque, a
vítima é levada a um domínio malicioso acreditando ter acessado algum serviço legítimo
[Bin et al. 2010]. Esses ataques são muito utilizados na falsificação de sites bancários,
podendo fazer com que a vítima ceda suas credenciais a um agente malicioso. De acordo
com estatísticas nacionais recentes [CERT.br 2015], ataques de fraude estão entre os in-
cidentes mais reportados ao órgão, com um aumento expressivo de 80% em 2014 quando
comparado ao ano anterior.

Adicionalmente aos protocolos citados acima, o tráfego foi processado de forma
a se obter informações referentes a tráfego FTP, SMTP, TLS (Transport Layer Security)
e SSL (Secure Sockets Layer). Estatísticas do protocolo FTP podem fornecer padrões in-
teressantes sobre comprometimento de credenciais e invasões mais diretas. Tentativas de
login malsucedidas são armazenadas e facilitam a identificação de ataques de força-bruta.
Mensagens de e-mail capturadas pelo protocolo SMTP podem indicar que um malware
está comunicando a seu “proprietário” o sucesso de um ataque ou as informações sigilo-
sas roubadas de um usuário, e também podem ser utilizadas para se descobrir indícios de
envio de Spam. Por fim, a inspeção de tráfego TLS/SSL indica quando uma tentativa de
estabelecer conexões seguras foi feita, e se esta tentativa foi bem-sucedida.

Todas as informações coletadas pelo script desenvolvido são armazenadas em um
banco de dados SQL (Structured Query Language), separadas de acordo com o protocolo

4http://virustotal.com/
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de aplicação. Uma tabela adicional relaciona o hash de cada arquivo extraído com o en-
dereço IP (Internet Protocol) de sua conexão. Esta organização possibilita a recuperação
mais eficiente de estatísticas relevantes, e auxilia a etapa de processamento de dados para
visualização no framework Web.

Suplementando os dados provenientes da execução de malware, o tráfego captu-
rado nos honeypots também foi utilizado para geração de estatísticas. Para cada ataque
registrado, diversas informações foram coletadas no intuito de reconhecer padrões e ten-
dências de ataques em rede. Essas informações incluem, dentre outras, o protocolo e a
porta utilizados no ataque e um timestamp de sua ocorrência. Os dados coletados nesta
etapa também foram armazenados no banco de dados SQL.

3.3. Visualização Geográfica

A visualização das atividades de rede dos exemplares de malware coletados e analisa-
dos dinamicamente tem o objetivo de facilitar a interpretação dos dados por um analista
humano e permitir a observação de tendências com relação aos dias e horários dos ata-
ques, tipos, e local de origem do ataque/malware (ou destino dos dados enviados da ou
transferidos para a vítima).

O desenvolvimento deste framework baseou-se na utilização da biblioteca GeoIP5

para estimar a posição geográfica do ponto de ataque. A partir dessa informação e defi-
nido um período de tempo de interesse, é possível gerar um mapa que mostra os locais de
origem dos ataques detectados pelos honeypots e sua evolução ao longo do período deter-
minado. O mapa permite observar os dados sobre os ataques em uma dimensão temporal,
atualizando as informações de acordo com o horário no qual tais dados foram coletados
pelos sensores. Dessa forma, pode-se observar as tendências dos tipos de ataques no
decorrer do dia, analisando-se os protocolos, serviços e locais de origem.

A Figura 2 representa um mapa em um dado instante de tempo com dados de
potenciais ataques, apresentados de acordo com a localização geográfica do endereço
IP obtido. Outras informações tais como a cidade estimada por meio das coordenadas
obtidas do endereço IP, o tipo do ataque (serviço alvo) e a porta de rede vulnerável que
recebeu o ataque também podem ser visualizadas. Os marcadores no mapa variam de
tamanho de acordo com a frequência dos ataques, e de cor dependendo do protocolo
utilizado. Logo abaixo do mapa, pode-se notar uma barra de rolagem, que se movimenta
de forma automática para mostrar as tendências de ataques ao longo do dia.

4. Testes e Resultados
Uma vez que a arquitetura proposta é composta por dois subsistemas que lidam com
dados de naturezas distintas (tráfego de rede gerado pela análise de malware e dados de
ataques coletados pelos honeypots), a inspeção deles foi feita de modo específico. Os
procedimentos tomados e resultados obtidos são detalhados adiante.

4.1. Análise Dinâmica

Após o processamento (via script feito para o bro) do tráfego capturado pela análise di-
nâmica de malware, 175 binários executáveis do tipo PE32 foram corretamente extraídos,

5https://dev.maxmind.com/geoip/
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Figura 2. Mapa mostrado pela interface Web retratando os locais de origem dos
ataques.

totalizando 250MB de tráfego. Estes arquivos foram submetidos ao VirusTotal para ve-
rificação, que detectou 103 deles como maliciosos (voltados para plataforma Windows).
Assim, a porcentagem de arquivos sabidamente infectados é de 58,85%. Entretanto, o
restante dos executáveis pode não ser benigno. Em relação ao tráfego HTTP, foram cap-
turadas 14.828 requisições. Dessas, apenas 2.083 foram requisições do tipo POST. Na
maioria dos casos, essas requisições faziam o upload de informações obtidas do sistema
operacional da vítima por meios de scripts PHP. Logo, os exemplares de malware que
efetuam esse tipo de tráfego podem ser considerados como information stealers. A maior
parte do tráfego HTTP corresponde a requisições do tipo GET (12.475, ou 84,13% do
tráfego HTTP capturado para análise). Portanto, esses exemplares podem ser considera-
dos downloaders, dado que trazem algum arquivo para a máquina da vítima. 1.133 das
conexões usando GET corresponderam especificamente ao download de executáveis.

A análise de tráfego DNS resultou em 5.357 requisições realizadas por esse proto-
colo. Em 4.692 delas, os domínios enviados para resolução não eram endereços válidos ou
estavam indisponíveis, resultando em mensagens de erro. Apenas 665 requisições corres-
ponderam a endereços resolvíveis, 354 dessas pedindo a resolução de domínios nacionais.
Somente 11,76% das requisições DNS capturadas solicitam a resolução de domínios vá-
lidos em geral. Quanto a tentativas de comunicação segura através do uso dos protocolos
TLS e SSL, foram identificadas 3.946 conexões. Dessas, 2.827 foram bem-sucedidas,
uma porcentagem correspondente a 71,64%. Dentre todas as conexões seguras, a maior
parte (3.863) utiliza o protocolo TLSv1.0, o que representa ≈ 98% do total analisado. Os
dados referentes a protocolos de aplicação podem ser conferidos na Tabela 1.

4.2. Dados Coletados pelos Honeypots

Na Figura 3, pode-se ver o total de conexões capturadas ao longo de todo o período de
coleta. Observa-se uma taxa menor de coleta nas primeiras semanas (enquanto o sistema
distribuído estava sendo colocado no ar e testado), e quedas na coleta em janeiro, março
e alguns dias em abril. Isto ocorreu devido a problemas técnicos em alguns dos sensores,
comprometendo a captura de dados.
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Tabela 1. Relação de protocolos de aplicação no tráfego coletado da análise
dinâmica de malware.

Protocolo Número de
Requisições Porcentagem

HTTP 14.828 61,36%
DNS 5.357 22,17%

TLS/SSL 3.946 16,33%
FTP 23 0,09%

SMTP 12 0,05%
Total 24.166 100%

Figura 3. Volume de conexões únicas capturadas pelos honeypots.

Na Tabela 2, pode-se observar a quantidade de conexões de ataque capturadas
pelos sensores. Os ataques foram separados por tipo de acordo com sua porta: FTP (21),
HTTP (80), RPC (135, Remote Procedure Call), SMB (445, Server Message Block), MS-
SQL (1433, Microsoft SQL Server) e SIP (5060, Session Initiation Protocol). A maioria
dos ataques foram destinados aos serviços de SMB, HTTP e SIP.

Tabela 2. Estatísticas da coleta nos honeypots no período de 6 de Outubro de
2014 até 14 de Julho de 2015.

Porta total de ataques IPs únicos
21 654 (0,03%) 381 (1,49%)
80 31.001 (1,35%) 4.319 (16,94%)

135 369 (0,02%) 89 (0,35%)
445 2.153.774 (94,12%) 15.659 (61,41%)

1433 18.665 (0,82%) 1.292 (5,08%)
5060 83.771 (3,66%) 3.757 (14,73%)
Total 2.288.234 (100%) 25.497 (100%)

Na Figura 4, tem-se o gráfico da fração de endereços IP associados a atividades
maliciosas que ficaram operacionais por um determinado número de dias. Extraindo al-
guns pontos desse gráfico, podemos ver que a grande maioria deles foram identificados
em um único dia, 16,7% ficaram ativos por dois ou mais dias, 12,4% se mantiveram ativos
por sete dias ou mais, 7,9% por mais de 30 dias, 4,3% por mais de 90 dias, e apenas 1,7%
por mais de 180 dias. Houve também um número limitado de endereços IP (0,5%) que
permaneceram em funcionamento durante todo o período de coleta. A Figura 5 mostra
uma tendência dos ataques em ocorrer entre 10 e 16 horas.
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Figura 4. Distribuição do número
de IPs ativos por dia em escala log.

Figura 5. Distribuição dos ataques
por hora (geral).

Para obter mais informações, foi gerado e analisado o mesmo tipo de histograma
para cada tipo de ataque em separado. Na Figura 6 pode-se observar que essa variação
no histograma geral tem sua origem no período de tempo durante o qual os ataques SMB
ocorrem. Essa mesma tendência dos ataques contra a porta 445 também pode ser ob-
servada nas estatísticas produzidas pelo projeto honeyTARG, do CERT.br. Nos ataques
contra FTP, observa-se que a maior parte das conexões ocorre entre 21 e 23 horas. Esse
comportamento é ilustrado na Figura 7.

Figura 6. Distribuição dos ataques
contra a porta 445 por hora.

Figura 7. Distribuição dos ataques
contra a porta 21 por hora.

Quanto aos ataques contra MSSQL, pode-se notar na Figura 8 que há um pico de
conexões elevado às 13 horas. Ao comparar com a Figura 9, na qual foram desconside-
radas as conexões repetidas de uma mesma origem, esse evento desaparece. Isto leva à
inferência de que houve um ataque geral contra o serviço citado que reverberou nos ho-
neypots utilizados neste artigo. Tal ataque, embora massivo do ponto de vista dos sensores
utilizados (haja vista o pico observado), foi perpetrado por poucos endereços de origem.

5. Conclusão
Neste artigo, apresentou-se uma proposta de arquitetura para processamento e visualiza-
ção de dados de tráfego de rede. Tal arquitetura é composta por dois subsistemas—um
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Figura 8. Distribuição dos ataques
recebidos na porta 1433 (MSSQL)
por hora.

Figura 9. Distribuição dos ata-
ques únicos contra a porta 1433
por hora.

para extração de dados em arquivos de tráfego de rede baseado em desenvolvimento de
script para o sistema de detecção de intrusão bro, outro desenvolvido sob a forma de
um framework Web para visualização geográfica dinâmica de ataques coletados por ho-
neypots—e permite a análise de informações de rede em busca de tendências de ataques
e atividades realizadas por programas maliciosos. Pôde-se observar que a maior parte
do tráfego produzido por malware em execução se utilizou do método GET do proto-
colo HTTP para obtenção de componentes para a máquina infectada. Já nos honeypots,
o serviço vulnerável mais atacado foi o SMB, na porta 445. Esse serviço é comumente
explorado por worms há muitos anos, visando infectar máquinas expostas pelo serviço de
compartilhamento de arquivos.

As possibilidades abertas durante o desenvolvimento desse trabalho incluem a au-
tomatização no envio de amostras de malware coletadas pelos honeypots para um sistema
de análise dinâmica, visando a realimentação do sistema e provisão de informações adi-
cionais. Com isso, é possível fazer a correlação entre ataques direcionados a honeypots
e tráfego de rede proveniente da execução de malware, coletados nos honeypots ou não.
Devido a cada subsistema parte da arquitetura ter ficado pronto em tempos diferentes
e à própria natureza dos ataques e códigos maliciosos, não houve a possibilidade de se
correlacionar os resultados das duas fontes de dados.

Portanto, o trabalho futuro natural, agora que a coleta de ambas as fontes (análise
dinâmica e honeypots) está sendo feita constantemente e ao mesmo tempo, é a análise e o
correlacionamento desses dados de forma a se identificar pontos de rede em comum para
download de malware e exfiltração de informações sensíveis. Um trabalho já em desen-
volvimento é uma ferramenta de geração e comparação de grafos, a qual será responsável
por auxiliar na análise conjunta e visualização das operações realizadas nos diversos trá-
fegos e dados de rede capturados. Com isso, será possível a uma analista de segurança
tomar decisões de gerenciamento de redes que possam minimizar danos em ataques por
malware e evitar proliferações de infecções em outros sistemas monitorados.
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Abstract. The number and variety of malicious code have been growing quickly.
These codes are increasingly sophisticated, incorporating various techniques to
hinder the identification of their actions, making malware analysis an important
tool in the fight against cybercrime. The analysis of an artifact aims to unders-
tand its characteristics, what actions will be taken and how it will be run on
the operating system. This design presents the implementation of UnBox, an
analysis tool that uses various techniques to facilitate identification of malware.

Resumo. O número e a variedade de códigos maliciosos (malware) vêm cres-
cendo de forma rápida. Esses códigos estão cada vez mais sofisticados, incorpo-
rando diversas técnicas para dificultar a identificação de suas ações, tornando
a análise de malwares uma ferramenta importante no combate aos crimes vir-
tuais. A análise de um artefato visa compreender suas caracterı́sticas, quais
ações serão realizadas e como será executado no sistema operacional. Este ar-
tigo apresenta a implementação do UnBox,uma ferramenta que utiliza diversas
técnicas de análise para facilitar a identificação de um malware.

1. Introdução
No contexto atual de Redes de Comunicações altamente interligadas, diversos objetivos
são traçados de modo a utilizar tais recursos. Como é utilizada para dar mais comodi-
dade ao usuários, as Redes de Computadores são alvos de inúmeros ataques, de modo a
roubar dados, infectar máquinas para utilizá-las em fins obscuros, causar transtornos na
rede, entre outros. Tais violações podem ser alcançadas através de códigos maliciosos
[CERT 2014]. O número e a variedade de malwares vem crescendo nos últimos anos
[AVTEST 2015]. Com isso, o tempo para encontrar as defesas para o problema não tem
se mostrado condizente com o cenário atual dos ataques [de Melo et al. 2011]. O an-
tivı́rus, principal produto de defesa, não consegue acompanhar a criação e a disseminacão
de tantos malwares, pois novas variantes são criadas a todo momento com novas habilida-
des evasivas, tornando ineficiente as técnicas de análise [Borges de Andrade et al. 2013].
Com isso, é necessário haver meios de se identificar códigos maliciosos para que ações
defensivas possam ser coordenadas, ao mesmo tempo em que sejam obtidos conhecimen-
tos sobre o comportamento de um certo malware [Filho et al. 2011].

Em um contexto universitário, dados valiosos podem ser almejados por hackers,
como resultados de pesquisas, dados de alunos, professores e funcionários, dados admi-
nistrativos da Universidade, entre outros. Tais dados podem se tornar vulneráveis através
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da ação de artefatos maliciosos que objetivam roubar os dados em si ou roubar os meios
de acesso a essas informações. É importante, assim, poder observar o teor dos artefa-
tos recebidos em toda a realidade acadêmica, de forma a poder observar a ação destes
artefatos e, assim, compreender se sua ação se configura como maliciosa

Neste artigo são apresentadas duas análises de artefatos potencialmente maliciosos
em uma ferramenta automatizada, online e personalizada para o uso universitário, de
forma a obter informações precisas a respeito de diversos arquivos ou URLs suspeitas,
visando o aumento da proteção de microcomputadores e outros dispositivos de usuários
comuns, isto é, aqueles que utilizam a Internet de forma geral e que, normalmente, não
possuem toda a gama de conhecimentos em Segurança de Redes. Com isso, busca-se
proporcionar uma alternativa de utilização segura da Rede Mundial de Computadores,
mediante a observação de artefatos desconhecidos.

O artigo está organizado em 4 seções. A seção 2 apresenta a ferramenta UnBox,
framework utilizado na análise de artefatos maliciosos, seu funcionamento, componen-
tes e formas de operação, além dos procedimentos práticos adotados no trabalho, isto é,
quais as ações tomadas com o objetivo da obtenção dos resultados práticos. A seção 3
apresenta os resultados obtidos através do framework UnBox em dois estudos de caso. É
mostrado os procedimentos realizados nas análises, quais as caracterı́siticas de cada arte-
fato analisado e é apresentada a melhor forma de classificá-los, com base na conceituação
teórica apresentada. Na seção 4 é apresentada as conclusões, quais as impressões obtidas
no decorrer da execução das atividades e quais os objetivos alcançados.

2. UnBox: Framework de Análise
Para a análise de códigos maliciosos, foi utilizada a técnica de Sandbox, que consiste em
executar um arquivo desconhecido ou não confiável, de forma a analisar o comportamento
e definir o tipo de ação que o arquivo toma em execução.

O Framework utilizado na análise de artefatos maliciosos em ambiente de
produção foi o UnBox, que é uma ferramenta automatizada de análise de códigos ma-
liciosos baseada no Cuckoo Sandbox, software livre e de código aberto e desenvolvido
para análises de malware. O UnBox é uma customização do Cuckoo, sendo adequado
para o uso em redes acadêmicas, mais especificamente na Universidade de Brası́lia, pois
o UnBox foi customizado em Framework para Análise Dinâmica de Códigos Maliciosos
[Abreu and Cidade 2013]. O framework trabalha da seguinte forma: é disponibilizada
uma página web ao usuário onde é possı́vel fazer o upload de um código suspeito, ou
ainda passar como informação uma URL não confiável. A análise é realizada de forma
automática, pois o UnBox conta com uma arquitetura de máquina virtual, onde é simu-
lada, em ambiente controlado, a ação do arquivo suspeito ou URL insegura. Em seguida, é
repassado ao usuário um relatório gerado pelo UnBox das principais ações do arquivo ou
URL, sendo possı́vel por parte do usuário analisar e concluir a respeito da periculosidade
do artefato.

É possı́vel analisar diversos tipos de arquivos com o UnBox, tais como:
• Executáveis genéricos do Windows;
• Arguivos DLL;
• Arquivos PDF;
• Documentos Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint e outros);
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• URLs e arquivos HTML;
• Scripts PHP;
• Scrips Visual Basic (VB);
• Arquivos ZIP;
• Arquivos JAR.

2.1. Funcionamento do UnBox
O UnBox possui uma arquitetura que proporciona análises de códigos maliciosos de
forma segura e completa. A Figura 1 apresenta o modelo de funcionamento do UnBox,
bem como os componentes necessários para a implementação da ferramenta.

Figura 1. Arquitetura de funcionamento do UnBox [Cuckoo 2014]

Pode-se observar os elementos que compõem a arquitetura de análise do UnBox.
É ressaltado aqui suas principais caracterı́sticas, bem como suas funções no cenário de
análise.

• Host Cuckoo: É responsável por boa parte da análise do artefato malicioso. Aqui
é configurada a aplicação UnBox, de forma a apresentar ao usuário uma interface
web para o repasse do artefato ou URL suspeita. Estão presentes também os ar-
quivos de configuração do UnBox, tais como, arquivo de configuração de Rede
virtual (tratada mais adiante), arquivos de configuração de interface web, entre
outros. É importante ressaltar que o host é o único elemento que possui interface
de saı́da para a Internet, sendo captado o tráfego gerado pelo artefato durante a
análise, sendo responsável, assim, por registrar tais atividades para a geração de
relatórios.
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• Rede Virtual: Este elemento é criado entre o Host Cuckoo e os ambientes virtuali-
zados que realizarão a análise dos códigos submetidos. De acordo com a sugestão
indicada pela documentação da ferramenta Cuckoo, o virtualizador utilizado foi
o VirtualBox, de forma a criar um ambiente virtualizado Windows para os testes
de arquivos e URLs submetidos ao UnBox. O VirtualBox cria uma rede virtual
com base em um range de IPs privados. No caso deste trabalho, a rede utilizada
foi 192.168.56.0/24, onde o Host Cuckoo recebeu o IP 192.168.56.1 e o ambiente
virtualizado recebeu o IP 192.168.56.101. É importante ressaltar que a rede vir-
tual trabalha de forma isolada, de forma que não há risco de o artefato maliciosos
realizar atividades no Host Cuckoo ou no ambiente de trabalho do usuário, confi-
gurando segurança para a análise do artefato e também para o usuário do sistema.
• Guest de Análise: Neste elemento é realizada a análise do artefato ou URL sub-

metida. Este ambiente, que é totalmente virtual, deve ser preparado para o tipo de
análise especı́fica ou o tipo de ambiente que se deseja simular. Este ambiente é
configurado de forma a estar sempre preparado para receber do Host o artefato a
ser analisado, e simula o funcionamento deste artefato, salvando imagens da ação
do código, que são mostradas na interface web, ao final da análise. Ao final de
cada análise, é restaurado um Snapshot da máquina inicial, de forma que a cada
nova análise, não sejam encontrados vestı́gios da análise anteriormente executada.

2.2. Etapas de Análise do UnBox

É importante entender o processo de funcionamento do UnBox, isto é, quais são as etapas
que compõem a análise de um artefato malicioso ou URL suspeita. A Figura 2 apresenta
em um esquema simplificado as principais estapas da análise realizada pelo UnBox:

Figura 2. Processo de Análise UnBox [BLACKHAT 2013]

• Aguardar Pedido de Análise: Nesta etapa o processo do UnBox em execução no
host aguarda o pedido de análise, que acontecerá via interface web.
• Preparar Análise: Após a requisiçao de análise realizada via interface web por

parte do usuário, os arquivos de configuração do UnBox são acionados e o ambi-
ente virtualizado é ativado, para que seja iniciada a análise.
• Preparar Ambiente Isolado: Nesta fase o artefato é repassado para o ambiente

virtual, e o artefato é iniciado, de forma a observar seu comportamento e ações a
serem tomadas pelo código.
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• Executar e Gerar Log: Nesta fase o código malicioso está em execução, e todas
as atividades estão sendo avaliadas e registradas, de forma a gerar insumos para a
confecção do relatório. Estas informações são enviadas ao Host, que é responsável
por mostrar os resultados ao usuário.
• Processar e Gerar Relatório: Nesta etapa a execução foi finalizada e o relatório

completo de análise é mostrado ao usuário. Diversas informações são expostas ao
usuário, de forma a informar a ação tomada durante a análise do malware.

2.3. Cenário de Análise: UnB
Para o desenvolvimento deste trabalho, o objetivo é implementar o framework UnBox
em uma rede de produção e que a ferramenta possa ser utilizada em um contexto real de
topologia de rede. Nesse cenário, a rede escolhida para a implementação foi a rede da
Universidade de Brası́lia (UnB). Esta escolha se deve a alguns fatos:

• A vontade de deixar algo que seja utilizável pela Universidade e pela comunidade
acadêmica (professores, servidores e alunos.)
• O fato de se observar o desempenho da ferramenta em um contexto real.
• A possibilidade de se tornar a ferramenta aberta a usuários sem o conhecimento

técnico especı́fico.
O UnBox foi instalado no Centro de Informática da UnB (CPD/UnB). A ferra-

menta encontra-se disponı́vel atualmente em http://unbox.unb.br e pode ser utilizada por
quaisquer usuário que deseja realizar uma análise de artefato malicioso.

3. Resultados
3.1. Estudo de Caso 1
Foi baixado o artefato hospedado em http://mosbeck.com.br/webalizer/Receita%20Federal.rar
no dia 05/12/2014, foi extraı́do o arquivo com o nome Receita Federal.cpl e analisado no
UnBox. A análise durou 158 segundos e o artefato foi identificado como um executável
do Windows. Temos ainda informações como o tamanho do arquivo, os hashs que
identificam o arquivo de forma única (MD5, SHA1, SHA256, SHA512, CRC32). O
ssdeep é uma função de fuzzy hash, com ela é possı́vel identificar similiaridades entre
artefatos.

O UnBox disponibiliza as capturas de tela dos testes realizados durante a
execução, porém nenhuma informação pode ser tirada, pois o artefato é executado to-
talmente em segundo plano.

3.1.1. Análise estática

Na aba ”Análise estática”, têm-se informações das strings extraı́das do artefato, essas
cadeias de caracteres podem indicar o comportamento do malware e são usadas pelo Yara
para identificação de padrões encontrados em códigos maliciosos [Yara 2014].

Temos ainda informações sobre bibliotecas compartilhadas do sistema e importa-
das pelo executável, essas bibliotecas podem indicar algumas funcionalidades do artefato
analisado, por exemplo: a biblioteca URLDownloadToFileA é utilizada para baixar dados
da internet e salvá-lo em um arquivo local, o que pode indicar que o artefato realizou
algum download.
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3.1.2. Análise de rede

Na análise de rede podemos ver os endereços acessados e detalhes dos protocolos de rede
utilizados pelo artefato. A figura 3 apresenta os IPs e os domı́nios acessados. Os dois
primeiros IPs (164.41.101.11 e 164.41.101.4) são servidores DNS da UnB, utilizados para
traduzir os domı́nios acessados pelo artefato, os IPs 189.38.90.49 e 200.98.169.40 estão
atrelados aos domı́nios papatudoalimentos.com.br e limueiro.ddns.net respectivamente.

Figura 3. IPs e Domı́nios acessados

Foi analisado o domı́nio papatudoalimentos.com.br e na opção antivı́rus do Un-
Box podemos verificar que se trata de uma página maliciosa. Conforme apresentado
na Figura 4, é possı́vel verificar uma requisitação HTTP, o que indica que ocorreu um
download de um arquivo como o nome reviera.nil hospedado no domı́nio já analisado
anteriormente.

Figura 4. Protocolo HTTP

3.1.3. Arquivos Baixados

A figura 5 apresenta detalhes de um dos arquivos baixados pelo artefato, um executável
com o nome reviera[1].nil. Pode-se observar que o arquivo caiu na regra vmdetect do Yara
o que indica que foram encontrados strings neste artefato que indicam o uso de técnicas
anti-virtualização, utilizada por malwares para dificultar a análise por meio de sandboxes,
como estamos tratando de um possı́vel downloader é provável que esse arquivo execute
as ações maliciosas.

O UnBox permite que se faça o download dos arquivos analisa-
dos, dessa forma foi baixado o executável reviera[1].nil e submetido há
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Figura 5. Arquivos baixados

uma nova análise. Verificamos que o artefato acessa a chave de registro
”HKEY LOCAL MACHINE\Software\Policies\Microsoft\System\DNSclient”, essa
chave altera o servidor DNS que o sistema irá consultar. Um atacante pode utilizar um
servidor DNS para direcionar um acesso de um domı́nio legitimo, como por exemplo, o
endereço de um banco, para uma página maliciosa. O executável foi ainda classificado
como malicioso por diversos antivı́rus no VirusTotal (serviço do google que realiza
a verificação de um arquivo ou URL em 63 antivı́rus [VirusTotal 2015]). A figura 6
apresenta algumas chaves acessadas pelo artefato.

Figura 6. Chaves de Registro acessadas pelo arquivo reviera[1].nil

3.1.4. Resultado do estudo de caso 1

Pode-se concluir através da análise que o arquivo Receita Federal.cpl é um código malici-
oso, conforme indica a análise estática través do Vı́rusTotal. Com a análise das bibliotecas
acessadas e do detalhamento do protocolo HTTP, utilizada para o download de outro arte-
fato pode-se classificar o código malicioso como um cavalo de troia do tipo downloader.

Analisando-se o artefato baixado, verificamos, através de uma chave de registro
alterada, que o malware pode alterar o servidor DNS que o sistema operacional atacado
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utiliza, podendo assim redirecionar o tráfego de um domı́nio legı́timo para uma página
maliciosa com o objetivo de capturar informações do usuário, por exemplo. O artefato
ainda apresenta padrões de strings que indicam que ele utiliza uma técnica para dificultar a
análise através de analisadores sandbox. Através desse estudo de caso podemos verificar a
eficiência dos recursos apresentados pelo UnBox na identificação de um código malicioso.

3.2. Estudo de Caso 2
Foi realizado o download do artefato HPPackage.exe coletado na rede da Universidade
de Brası́lia e enviamos para análise no UnBox. Na figura 7 temos as informações que
caracterizam o arquivo como tamanho, tipo (executável do windows), hashs e fuzzy hashs.

Figura 7. Detalhes do arquivo

Na análise das chaves de registros alteradas, observa-se que o artefato acessa as
chaves:

• ”HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\
Parameters\Internet\ManualProxies”;
• ”HKEY LOCAL MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explo-

rer\Main\FeatureControl\
FEATURE FIX CHUNKED PROXY SCRIPT DOWNLOAD KB843289”.

Essas chaves são utilizadas na configuração de servidores de proxy no Windows.
Com isso o artefato pode configurar um servidor de proxy malicioso no sistema com a
intenção de redirecionar o acesso a do usuário para páginas falsas.

3.2.1. Análise de rede

Observa-se que o arquivo realiza consulta a dois domı́nios, como mostrado na Figura 8.
O domı́nio ibf-cmi-1938953175.us-east-1.elb.amazonaws.com foi identificado como ma-
licioso por 3 antivı́rus do VirusTotal, o que evidencia a ocorrência de atividade maliciosa
durante a execução do artefato.
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Figura 8. Análise de Rede

3.2.2. Resultado do estudo de caso 2

Após a análise podemos concluir que o artefato tem a funcionalidade de alterar chaves de
registros do Windows responsáveis pela configuração de servidores de proxy. Caso um
proxy malicioso seja configurado o tráfego do usuário pode ser redirecoinado para páginas
falsas. Essas páginas podem capturar informações como acessos de webmail, credenciais
bancárias ou até acesso a sites de fidelidade para o roubo dos pontos disponı́veis nessas
páginas.

4. Conclusão
O UnBox se mostrou uma ferramenta eficiente na identificação de códigos maliciosos,
por combinar várias técnicas de análise conhecidas, o que se torna necessário devido a
grande quantidade e diversidade de malwares existentes atualmente e as varias técnicas
utilizadas por invasores para dificultar o reconhecimento de um código malicioso.

O UnBox foi inserido na rede da UnB com sucesso e sua integração, embora possa
ser aprimorada para o contexto da Universidade, apresenta uma boa estabilidade e capa-
cidade de usabilidade imediata, isto é, a ferramenta encontra-se operacional e acessı́vel à
toda a comundade acadêmica e comunidade externa. Com isso, a Universidade de Brası́lia
(UnB) pode contar com uma ferramenta automatizada de análise de artefatos suspeitos.
É importante ressaltar que é possı́vel realizar maiores customizações para o ambiente
acadêmico, como criação de regras no Yara, criação de um banco de análises, de forma a
manter análises realizadas documentadas e maior integração com os serviços oferecidos
na Universidade.

Considerando a análise realizada via UnBox, o Framework foi capaz de analisar
de forma significativa os artefatos, identificando as principais caracterı́sticas, simulando
suas ações em ambiente virtualizado e reportando na forma de relatório os resultados
obtidos.

É possı́vel concluir também que a ferramenta se comporta positivamente em um
ambiente real, isto é, tem o comportamento significativo e análises consideravelmente
precisas dos artefatos URLs submetidos a ele. É importante ressaltar que, neste tra-
balho, o UnBox foi utilizado de forma extremamente genérica, ou seja, sem grandes
customizações para o ambiente utilizado. a técnica Sandbox mostrou-se extremamente
eficiente e capaz de reportar resultados realistas, de forma a apresentar-se como uma ex-
celente alternativa para a segurança de redes de computadores. Observa-se, no entanto,
que esta técnica pode não ser eficiente em casos onde o artefato não apresente sua ação de
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imediato, o que configura-se como anti-sandboxing. O UnBox mostrou-se extremamente
eficiente no tocante as técnicas de análise estática, como: análise de strings, bibliote-
cas e funções importadas pelo artefato e análise por antivı́rus via VirusTotal. Por fim a
combinação das técnicas de análise estática e da análise dinâmica aumenta consideravel-
mente a eficiência na identificação de códigos maliciosos.
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Abstract. Software protection techniques, used to protect programs against 

Man-At-The-End attacks (MATE), can be expressed as a sequence of code 

transformations. The implementation of such transformations for low-level 

code produces non-portable protection solutions, requiring reimplementation 

for each different architecture that the software is compiled. We propose the 

creation of a programming interface that allows the manipulation of assembly 

code in a transparent and portable manner, ensuring the implementation of 

software protection independent of the architecture. 

Resumo. Técnicas de proteção de software, utilizadas para proteger 

programas contra ataques Man-At-The-End (MATE), podem ser expressas 

como uma sequência de transformações de código. A implementação de tais 

transformações para código de baixo nível produz soluções de proteção não 

portáveis, tornando-se necessário reimplementar as técnicas de proteção para 

cada nova arquitetura que o software for compilado. Propomos a criação de 

uma interface de programação que possibilite a manipulação de código 

assembly de maneira transparente e portável, assegurando a implementação 

de proteção de software independente da arquitetura. 

1. Introdução 

Ano após ano, a indústria de software vem sofrendo enormes prejuízos devido a 

pirataria de software. Segundo pesquisa realizada pela Business Software Alliance [BSA 

2014], 43% do software instalado em computadores pessoais no mundo inteiro em 2013 

não era licenciado, o que representou um prejuízo de 62,7 bilhões de dólares. O estudo 

mostra ainda que houve um aumento na porcentagem de softwares não licenciados 

instalados em relação ao estudo global anterior, realizado em 2011. 

 Além de prejuízos financeiros para os fabricantes de software, que deixam de 

receber o valor comercial das licenças de uso pirateadas, violações de softwares podem 

trazer outros prejuízos ainda mais críticos em alguns casos, não só para os fabricantes 

de software como também para as organizações que os utilizam. Um atacante poderia 

tentar violar um software com o objetivo de: furtar propriedade intelectual, como 

algoritmos que representam vantagem competitiva em relação a empresas concorrentes, 
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arquitetura e o projeto do software; furtar dados sensíveis contidos no programa, como 

chaves criptográficas e número serial; adulterar o funcionamento do software a fim de 

obter vantagens pessoais, como burlar a verificação de licença de uso; e identificar 

vulnerabilidades no software para posteriormente explorá-las. 

  Ataques desse tipo são denominados ataques Man-At-The-End (MATE) 

[Akhunzada et al. 2015]. Métodos de proteção contra ataques MATE são conhecidos 

como técnicas anti-manipulação, proteção à propriedade intelectual ou, mais 

comumente, técnicas de proteção de software [Falcarin et al. 2011]. Dentre as principais 

técnicas de proteção de software, destacam-se as técnicas de ofuscação, marca d’água e 

incorruptibilidade (ou tamper-proofing) [Collberg e Thomborson 2002]. Técnicas de 

ofuscação de código dificultam a engenharia reversa através de modificações sintáticas 

que aumentam o grau de ininteligibilidade do código, mas mantém a sua semântica 

original. Técnicas de marca d’água agem como uma defesa contra pirataria de software, 

através da inserção de informações no código do programa que permitam rastrear sua 

autoria ou propriedade. Por fim, técnicas de incorruptibilidade asseguram que o 

software executa como esperado, através da adição de código auto verificável capaz de 

detectar tentativas de modificação ou monitoração do software e coibir a sua 

continuidade. 

 Observa-se que as técnicas de proteção de software consistem em um conjunto 

de transformações aplicadas diretamente sobre o código do programa, visando protegê-

lo contra ataques de adversários [Boccardo et al. 2010]. Além disso, verificamos que 

tais técnicas utilizam-se de uma base comum de transformações de código para serem 

construídas. Por exemplo, em muitas técnicas de proteção de software, sejam elas de 

ofuscação, marca d’água ou incorruptibilidade, é perfeitamente usual a execução de 

transformações como: inserir novos trechos de código, substituir determinados trechos 

de código por outros equivalentes, remover e reordenar trechos de código. 

 Desenvolver técnicas de proteção de software compostas por transformações de 

código de baixo nível mostra-se um desafio em relação a portabilidade da solução. 

Código de baixo nível é, por definição, um código específico para lidar com as 

características da arquitetura para a qual foi projetado. Logo, as transformações de 

código aplicadas sobre código de baixo nível e, consequentemente, as técnicas de 

proteção compostas por elas, tornam-se dependentes da arquitetura. Isso obriga 

desenvolvedores a sempre reimplementarem as técnicas de proteção de acordo com a 

arquitetura para a qual o software a ser protegido foi compilado. 

 Este trabalho propõe a criação de uma API (Application Programming 

Interface), chamada PortSP, que possibilite a implementação de técnicas, bem como a 

construção de programas de proteção de software, capazes de serem utilizados para 

proteger softwares compilados para diferentes arquiteturas de hardware.  Para tanto, a 

API proposta fornece um conjunto de funções básicas que permitem a execução de 

transformações de código assembly de diferentes arquiteturas, de maneira que bastará a 

um desenvolvedor simplesmente combinar o uso de tais funções para implementar 

técnicas e construir programas de proteção de software independentes de arquitetura. 

 O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta 

trabalhos relacionados; a Seção 3 e suas subseções apresentam as premissas e 
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abstrações utilizadas no projeto e implementação da API PortSP; a Seção 4 apresenta os 

resultados obtidos através da utilização de um protótipo da API e, finalmente, a Seção 5 

apresenta as conclusões e trabalhos futuros. 

2. Trabalhos Relacionados 

Encontramos muitas ferramentas comerciais para proteção de software na internet, 

dentre elas, diversos ofuscadores de código fonte escrito em linguagem de alto nível 

[Semantic Designs, Stunnix, MTC Group, Gapotchenko] e ferramentas de proteção 

mais completas que combinam o uso de técnicas de ofuscação e incorruptibilidade 

[GuardSquare] e protegem softwares contra pirataria, manipulação e engenharia reversa 

(possivelmente combinando o uso de técnicas de marca d’água, incorruptibilidade e 

ofuscação) [Sciensoft Systems]. Porém, todas elas possuem foco diferente deste 

trabalho, pois são ferramentas de código fechado que oferecem métodos prontos para 

proteção de software, enquanto o intento de nossa proposta é o de facilitar a 

implementação de técnicas e a construção de programas para proteção de software por 

desenvolvedores e pesquisadores da área de segurança. 

 Uma área de pesquisa que está indiretamente relacionada a este trabalho é a área 

de análise de malware (malicious software). Analistas de malware estudam técnicas de 

ofuscação de código, código auto modificável, dentre outras técnicas utilizadas por 

desenvolvedores de malwares para camuflar seus programas maliciosos diante de 

escaneamentos realizados por programas antivírus. Nesse contexto, Jain [Jain 2012] 

apresenta um transformador de código assembly que aplica técnicas de ofuscação de 

código sobre malwares, com o objetivo de criar variantes de malwares não 

identificáveis por programas antivírus e computar o grau de similaridade entre o 

malware original e suas variantes produzidas. 

 Por fim, Buck e Hollingsworth [Buck e Hollingsworth 2000] propõem uma API 

para patching de programas em tempo de execução, que permite a instrumentação e 

modificação de programas durante a sua execução. Essa API permite a implementação 

de programas de instrumentação de binários independentes de máquina, tendo sido 

concebida, primariamente, para facilitar a construção de ferramentas de depuração 

(debugging) de código. 

3. A API PortSP 

Esta Seção dedica-se a apresentar as premissas e abstrações utilizadas, o projeto e a 

implementação da API PortSP, e está organizada da seguinte forma: a subseção 3.1 

apresenta uma breve discussão sobre a escolha do nível de aplicação das transformações 

de código; a subseção 3.2 expõe características importantes da linguagem assembly para 

a API; a subseção 3.3 apresenta as especificações da API e, finalmente, a subseção 3.4 

fornece uma descrição em alto nível da implementação de um protótipo da API. 

3.1. Escolhendo o Nível de Aplicação das Transformações 

As transformações de código podem ser aplicadas tanto em código de alto nível (código 

fonte) quanto em código de baixo nível (código assembly ou binário). Transformações 

aplicadas sobre código de alto nível (código fonte) ocorrem antes do processo de 

compilação, visando gerar um binário mais complexo. Lidar com código de alto nível 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

450 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



  

facilita a aplicação das transformações de código, dada a facilidade de compreensão e 

escrita em relação a códigos de nível mais baixo. Além disso, os trechos de código 

inseridos pelas transformações passarão pelo processo de otimização do compilador, 

gerando código binário mais eficiente. Já as transformações de código aplicadas sobre 

código de baixo nível (assembly ou binário) ocorrem após o processo de compilação. É 

necessário, nesse caso, lidar com código dependente de plataforma e de compreensão e 

escrita mais difícil, o que dificulta a aplicação das transformações. A vantagem de 

trabalhar em nível mais baixo está na possibilidade de aplicação de transformações de 

código mais granulares, diretamente sobre instruções de máquina. Isso amplia o leque 

de transformações de código que podem ser aplicadas sobre o programa, sendo bastante 

útil, por exemplo, na proteção contra engenharia reversa. 

 Optamos então pela aplicação de transformações sobre código de baixo nível 

escrito em linguagem assembly, a fim de prover funções que permitam a execução de 

transformações de código mais granulares, sobre instruções de máquina. A escolha pelo 

código assembly foi feita para amenizar parte da dificuldade de compreensão e escrita 

de código, que seria ainda maior ao lidar diretamente com código binário. 

3.2. Destrinchando Códigos Assembly 

A linguagem assembly nada mais é do que uma linguagem simbólica, utilizada para 

representar de maneira mais legível as instruções de máquina dos processadores de uma 

determinada arquitetura. Segundo Blum [Blum 2005], todo programa escrito em 

linguagem assembly consiste de três componentes que são utilizados para definir as 

operações do programa: mnemônicos de códigos de operação, seções de dados e 

diretivas. Infelizmente, diferente de outras linguagens de programação, não existe um 

formato padrão utilizado por todos os montadores (assemblers) – programas que 

transformam o código assembly em código de máquina –, de forma que cada montador 

utiliza formatos ligeiramente distintos para representar códigos de operação, dados e 

diretivas. 

 Além dos três componentes utilizados para definir operações nos programas, 

montadores também fazem uso de outros elementos para a composição de programas 

em linguagem assembly. Por exemplo, é comum à diversas arquiteturas de hardware o 

uso de registradores e de pelo menos um segmento de pilha para o armazenamento de 

dados. A utilização de rótulos (labels) para referenciar posições de memória também é 

uma prática muito utilizada por diversos montadores. O que pode variar de um 

montador para outro é a sintaxe utilizada para se referir a tais elementos, bem como as 

características dos elementos que são inerentes à arquitetura de hardware para a qual o 

código assembly é gerado, como é o caso, por exemplo, do conjunto de registradores e 

do segmento de pilha, que podem variar em quantidade e tamanho (largura em bits). 

3.3. Especificação da API 

A API PortSP provê uma interface de programação com funções básicas que facilitam a 

escrita de transformações de código assembly. Funções que permitem encontrar, inserir, 

remover e substituir instruções e rótulos, identificar e reordenar blocos básicos, por 

exemplo, facilitam a manipulação do código assembly de tal forma, que basta combinar 

o uso dessas funções para implementar diversas transformações de código utilizadas nas 
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técnicas de ofuscação, marca d’água e incorruptibilidade de software. O esquema da 

Figura 1 apresenta a ideia geral da API e algumas das funções que compõem a sua 

interface de programação. 

 

Figura 1. Ideia geral da API PortSP e algumas de suas funções. 

 A fim de atender ao requisito de portabilidade das transformações de código, foi 

idealizada uma camada de abstração que permite lidar com instruções e elementos da 

linguagem assembly de múltiplas arquiteturas, de forma transparente e portável. Essa 

camada é composta por instruções virtuais – formadas por operações e elementos –, 

bem como informações específicas sobre cada arquitetura suportada pela API, de forma 

que as instruções virtuais são mapeadas para as instruções correspondentes na 

arquitetura do software alvo das transformações de código. O esquema apresentado na 

Figura 2 ilustra de forma simplificada a estrutura interna de funcionamento da API. 

 

Figura 2. Estrutura interna de funcionamento da API PortSP 

 As operações que compõem as instruções virtuais consistem basicamente em um 

conjunto de expressões que representam, de forma genérica, mnemônicos de instruções 

assembly de múltiplas arquiteturas. Foram definidas operações para representar os 

mnemônicos de instruções comumente utilizadas em técnicas de proteção de software, 

pertencentes aos seguintes grupos de instruções: instruções de movimentação de dados, 

instruções lógicas e aritméticas e instruções de desvio de fluxo. A Tabela 1 apresenta 

algumas das operações definidas, acompanhadas de uma breve descrição. 

 Já os elementos são uma forma genérica de se referir a outros recursos existentes 

na arquitetura alvo que são utilizados pelas linguagens assembly na composição dos 

programas. Em geral, os elementos são utilizados em conjunto com as operações, 
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fazendo o papel dos operandos de instruções assembly nas instruções virtuais. No caso 

de registradores e rótulos, por exemplo, a API fornece funções que proveem tais 

elementos dinamicamente, tomando como base as informações especificadas para a 

arquitetura alvo. Um registrador é provido ao usuário por uma função que escolhe um 

registrador que não tenha sido fornecido previamente, dentre o conjunto de 

registradores de uso geral especificados para a arquitetura. Fazemos a ressalva de que o 

estado do registrador fornecido deverá ser salvo antes do seu uso e restaurado após ele, 

a fim de evitar que o programa quebre durante a execução ou tenha a sua semântica 

alterada. Já um rótulo é gerado dinamicamente de acordo com as regras de 

nomenclatura de nomes especificadas para a arquitetura. 

Tabela 1. Algumas das operações definidas que compõem a camada de 

abstração da API PortSP. 

Operação Descrição 

MOVE Movimenta dados entre registradores e memória. 

PUSH_ONTO_STACK Coloca um valor na pilha. 

EXCLUSIVE_OR Ou exclusivo lógico. 

AND E lógico. 

ADD Soma dois valores. 

JUMP_IF_ZERO Desvia o fluxo para o endereço apontado pelo operando se a flag zero está ativada. 

 Por fim, a validação e tradução das instruções virtuais para as instruções 

correspondentes na arquitetura alvo são feitas por meio de mapeamentos pré-definidos. 

Para cada arquitetura suportada, são estabelecidos mapeamentos 1 para N das operações 

para as instruções assembly correspondentes na arquitetura alvo. A cardinalidade é de 1 

para N, pois podem existir variantes de instruções com o mesmo objetivo definido pela 

operação. Nesse caso, o mapeamento é feito em ordem prioritária, de forma que as 

funções para inserir instruções no código assembly utilizem por padrão a primeira 

variante mapeada, ao passo que as funções de busca, substituição e remoção devem 

considerar todas as variantes possíveis. Cada mapeamento é composto pelos seguintes 

itens: operação da instrução virtual, mnemônico da instrução assembly, tipos dos 

operandos aceitos pela instrução assembly e sintaxe de escrita da instrução assembly. 

Para que a API não venha a inserir instruções assembly sintaticamente inválidas, ou 

com a semântica incorreta, no programa alvo das transformações de código, é 

fundamental que as informações sobre os itens que compõem os mapeamentos das 

instruções virtuais para as instruções assembly sejam inseridas corretamente em cada 

mapeamento. 

3.4. Implementação 

Inicialmente, foram implementadas funções base para a execução de transformações de 

código que permitem a implementação de algumas técnicas de ofuscação de software. O 

protótipo desenvolvido é capaz de lidar com códigos assembly gerados pelo montador 

GNU Assembler [Free Software 2014], para as arquiteturas x86 e ARM, utilizando a 

sintaxe de instruções INTEL. 

 Parte da camada de abstração da API foi implementada utilizando arquivos 

XML, visando prover extensibilidade às abstrações e facilitar o suporte a novas 

arquiteturas. Um único arquivo XML é utilizado para definir as operações genéricas que 

compõem as instruções virtuais, enquanto dois arquivos XML são utilizados para cada 

arquitetura, sendo um deles para especificar informações sobre o conjunto de 
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registradores, regras de geração de rótulos e características dos demais elementos 

disponíveis na arquitetura, e outro para especificar o mapeamento das operações para as 

instruções assembly da arquitetura. 

 Já as interfaces de programação foram implementadas utilizando a linguagem de 

programação C++, com o intuito de, futuramente, disponibilizar a API PortSP como 

uma biblioteca dessa linguagem. A Figura 3 apresenta um diagrama com as classes que 

compõem a API. 

 

Figura 3. Diagrama de classes da API PortSP 

 A seguir, damos uma breve descrição das principais classes da API. 

 AssemblyManipulator é a classe principal da API e a única que deve ser 

utilizada diretamente pelo programador. Essa classe concentra todas as funções que o 

programador necessita para implementar as transformações de código. Contém as 

funções para encontrar, inserir, remover e substituir instruções e rótulos, além das 

funções para prover registradores e rótulos dinamicamente. As funções acionam 

métodos das demais classes a seguir para prover tais funcionalidades, fazendo da classe 

AssemblyManipulator uma interface centralizadora das funções providas pela API. 

 VirtualInstructionMapper é a classe responsável por fazer o mapeamento das 

instruções virtuais utilizadas pelo programador para a(s) instrução(ões) assembly 

correspondente(s), de acordo com a arquitetura do programa a ser modificado. Essa 

classe utiliza o arquivo XML com os mapeamentos das operações para as instruções 

assembly a fim de compor a instrução assembly final, que deverá ser formada 

obrigatoriamente por um mnemônico e, opcionalmente, por operandos, e estar escrita na 

sintaxe correta, de acordo com as especificações da arquitetura alvo. 

 AssemblyCodeEditor é a classe que efetivamente aplica as transformações de 

código sobre o arquivo assembly. As funções dessa classe recebem as instruções 

assembly em seu formato final (após o mapeamento) e executam as transformações de 

código acionadas. 

4. Resultados 

A fim de avaliar o protótipo criado, realizamos um experimento que consiste em 

compilar um mesmo programa para duas arquiteturas diferentes, utilizar um programa 

de proteção implementado a partir da API PortSP para aplicar técnicas de ofuscação de 
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código sobre ambas as versões compiladas e, por fim, gerar os binários correspondentes 

para cada arquitetura a partir dos programas ofuscados e executá-los, a fim de avaliar se 

nenhuma das instruções inseridas quebrou o programa ou alterou a sua semântica. 

 O programa de proteção implementado aplica conjuntamente duas técnicas de 

ofuscação de código apresentadas por Branco [Branco 2012]. A primeira técnica, 

chamada de “Substituição de Instrução”, consiste em trocar uma instrução assembly (ou 

um conjunto delas) por outras semanticamente equivalentes. Já a segunda, denominada 

“Inserção de Código Espúrio”, consiste em inserir instruções que nunca serão 

executadas pelo programa. As Figuras 4 e 5 apresentam o código de implementação do 

programa de proteção utilizando a API PortSP. 

Entrada: Programa p escrito em assembly, Arquitetura a para a qual p foi compilado 

Saída: Programa p’ modificado após aplicação das técnicas de ofuscação 

1  void main( int argc, char* argv[] ) { 

2     AssemblyManipulator am = new AssemblyManipulator( p, a ); 

3     fakeCodeInsertion( am, “JUMP” ); 

4     instructionSubstitution( am, “JUMP” ); 

5  } 

Figura 4. Função principal que faz uso das técnicas de ofuscação de código  

 Como alvo do programa de proteção, implementamos um programa gerador de 

matrizes e o compilamos para as arquiteturas x86 de 64 bits (x86_64) e ARM de 32 bits 

(ARMv5TEJ) [ARM 2005], gerando, respectivamente, os programas matriz_x86.s e 

matriz_arm.s escritos em linguagem assembly. Executamos o programa de proteção 

duas vezes, uma vez para cada programa a ser protegido, sendo que, a cada execução, 

foram informados dois parâmetros de entrada: o programa p alvo da proteção (escrito 

em assembly) e a arquitetura a para a qual o programa foi compilado. Na primeira 

execução, os parâmetros informados foram p = matriz_x86.s e a = x86_64. Já na 

segunda execução, os parâmetros informados foram p = matriz_arm.s e a = ARMv5TEJ. 

1  void instructionSubstitution( AssemblyManipulator&  

                                          am,  string instruction ) { 

2     size_t pos = am.find_instruction( instruction ); 

3     while( pos ) { 

4        am.remove_instruction( pos ); 

5        string reg_xor = am.giveMeARegister(); 

6        am.insert_instruction( “EXCLUSIVE_OR”, 

                                         reg_xor,  reg_xor ); 

7        string rotulo = am.giveMeALabel(); 

8        am.insert_instruction( “JUMP_IF_ZERO”, 

                                       rotulo ); 

9        am.insert_label( rotulo ); 

10      pos = am.find_instruction( instruction ); 

11   } 

12 } 

1  void fakeCodeInsertion( AssemblyManipulator& am, string 

                                     instruction_after_fake_code ) { 

2     size_t pos = am.find_instruction(instruction_after_fake_code); 

3     while( pos ) { 

4        string reg_xor = am.giveMeARegister(); 

5        string reg_mov = am.giveMeARegister(); 

6        string rotulo_destino = am.giveMeALabel(); 

7        string rotulo_fake = am.giveMeALabel(); 

8        string immediate = am.giveMeAnImmediate( 40 ); 

9        am.insert_instruction( “EXCLUSIVE_OR”, reg_xor, reg_xor ); 

10      am.insert_instruction( “JUMP_IF_NOT_ZERO”,  rotulo_fake ); 

11      am.insert_instruction( “JUMP”, rotulo_destino ); 

12      am.insert_label( rotulo_fake ); 

13      am.insert_instruction( “ADD”, reg_xor, immediate ); 

14      am.insert_instruction( “MOVE”, reg_mov, reg_xor ); 

15      am.insert_instruction( “RETURN_FROM_FUNCTION” ); 

16      am.insert_label( rotulo_destino ); 

17      pos = am.find_instruction( instruction_after_fake_code ); 

18   } 

19 } 

(a) (b) 
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Figura 5. Implementação das técnicas de ofuscação utilizando a API PortSP: 

substituição de instrução (a) e inserção de código espúrio (b). 

 A Figura 6 apresenta a comparação entre os trechos de código dos programas 

compilados para as arquiteturas x86_64 e ARMv5TEJ, antes e após a aplicação das 

técnicas de ofuscação. 

1  call time 

2  mov edi, eax 

3  call srand 

4  mov DWORD PTR 

[rbp-8], 0 

5  jmp .L2 

1  call time 

2  mov edi, eax 

3  call srand 

4  mov DWORD PTR 

[rbp-8], 0 

5  xor ecx, ecx 

6  jnz LBL2 

7  jmp LBL1 

8  LBL2: 

9  add ecx, 40 

10  mov eax, ecx 

11  ret 

12  LBL1: 

13  xor ebx, ebx 

14  jz .L2 

1  bl time 

2  mov r3, r0 

3  mov r0, r3 

4  bl srand 

5  mov r3, #0 

6  str r3, [fp, #-16] 

7  b .L2 

1  bl time 

2  mov r3, r0 

3  mov r0, r3 

4  bl srand 

5  mov r3, #0 

6  str r3, [fp, #-16] 

7  eors r1, r1, r1 

8  bne LBL2 

9  b LBL1 

10  LBL2: 

11  adds   r1, r1, #40 

12  movs   r7, r1 

13  movs  pc, lr 

14  LBL1: 

15  eors   r3, r3 

16  beq   .L2 

(a) (b) (c) (d) 

Figura 6. Trechos de código do programa compilado para x86 e ARM antes (a) 

(c) e após (b) (d) a aplicação das técnicas de ofuscação, respectivamente. 

 Para finalizar o experimento, geramos os binários a partir das versões ofuscadas 

dos programas e observamos que ambos executaram normalmente, apresentando o 

mesmo funcionamento do programa original. 

5. Conclusão 

Neste trabalho, apresentamos o projeto e a construção de um protótipo da API PortSP 

para facilitar a implementação de técnicas de proteção de software em contextos de 

diferentes arquiteturas. Os resultados obtidos por meio da utilização de um protótipo da 

API foram considerados satisfatórios, uma vez que foi possível, com poucas linhas de 

código, implementar técnicas de proteção para proteger softwares compilados para 

arquiteturas distintas e, de forma extremamente simples, aplicá-las sobre versões de um 

programa compiladas para arquiteturas distintas. Em trabalhos futuros, pretendemos 

evoluir o protótipo para dar suporte à arquitetura AVR e permitir a implementação de 

técnicas de marca d’água e incorruptibilidade. 
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Jonata Fröhlich1, Luciano Ignaczak1

1Universidade do Vale do Rio dos Sinos(UNISINOS)
Av. Unisinos, 950 – 93.022-000 – São Leopoldo – RS – Brasil

jonatafrohlich@gmail.com, lignaczak@unisinos.br

Abstract. The amount of users of the Android platform is growing every day
and the number of available applications grows in similar proportion. Curren-
tly, all installed applications in the Android platform must be digitally signed.
However, there is no control of the security criteria in the digital certificates
used, leaving to the developer himself the task of selecting the information and
characteristics of the certificate. This article analyzed security features of 400
digital certificates used in the signing of the Android platform, of five segments.
The study showed that the periods of validity are very long in most segments and
that there are differences between the data contained in digital certificates and
registered in the virtual store searched.

Resumo. O número de usuários da plataforma Android cresce a cada dia e
o número de aplicativos disponı́veis cresce em proporção semelhante. Atual-
mente, todos os aplicativos instalado no Android devem ser assinados digital-
mente, porém não existe um controle dos critérios de segurança nos certificados
digitais utilizados, deixando essa tarefa ao desenvolvedor. Este artigo analisou
caracterı́sticas de segurança de 400 certificados digitais utilizados na assina-
tura de aplicativos do Android, de cinco segmentos. O estudo mostrou que os
prazos de validade são muito longos e que na maioria dos segmentos existem
diferenças entre os dados contidos nos certificados digitais e registrado na loja
virtual.

1. Introdução

Os smartphones a cada dia ganham maior importância na vida de muitas pessoas em todo
mundo. Segundo o IDC, no ano de 2014 as vendas globais atingiram mais de 1,3 bilhão
de dispositivos, um aumento de 27,7% quando comparado ao ano de 2013. Segundo
a mesma pesquisa do IDC, o sistema operacional mais utilizado em smartphones é o
sistema Android com 76,6%[IDC 2015]. Com o expressivo aumento dos dispositivos
móveis, o número de aplicativos para o sistema operacional Android cresceu na mesma
ordem. No mês de maio de 2013 eram 782.038 aplicativos disponı́veis na loja oficial do
Google Play. Já no mês de maio de 2015, o número de aplicativos disponı́veis alcançou o
número 1.515.536, um aumento de 93,79% em dois anos [APPBrain 2015].

Devido ao grande número de aplicativos disponı́veis e como muitos deles
contém informações confidenciais, percebeu-se a necessidade de agregar mecanismos de
segurança trazendo mais proteção aos usuários. Um dos mecanismos de segurança está
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no processo de instalação de um aplicativo, pois verificações são efetuadas durante o pro-
cesso de instalação ou atualização de um aplicativo. Entre elas pode-se destacar a Update
Integrity, que efetua uma verificação quanto a integridade do aplicativo, ou seja, é anali-
sado se não houve modificação desde que o código foi assinado pelo seu desenvolvedor.
Em seguida, o Android decidirá se a instalação se trata de um novo aplicativo ou somente
uma atualização. Caso seja uma atualização é feita uma comparação da assinatura digital
do aplicativo já instalado com a nova versão. Esse processo garante que somente o desen-
volvedor legı́timo seja capaz de lançar novas versões do aplicativo [Barrera et al. 2012].

A assinatura digital deve possibilitar que os usuários consigam verificar a auto-
ria de um aplicativo, através da sua associação com o certificado digital. Nesse sentido,
o Android obriga os desenvolvedores a assinar digitalmente os aplicativos antes de dis-
ponibilizá-los aos usuários. No entanto, a plataforma possibilita que o desenvolvedor
utilize certificados auto-assinados na criação da assinatura digital [Gunasekera 2012]. Ao
atribuir a tarefa de emissão de um certificado digital, o Android possibilita que o desen-
volvedor selecione as informações e caracterı́sticas do certificado digital emitido, o que
pode resultar no comprometimento da segurança provida pela assinatura digital.

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise dos certificados digitais usa-
dos na assinatura de aplicações para plataforma Android de segmentos especı́ficos. Para
alcançar o objetivo foi efetuado o download de 400 aplicativos para a plataforma, que
foram divididos em 5 segmentos diferentes. Para os segmentos foram definidos dois
critérios: 1) Os aplicativos devem trafegar dados confidenciais; ou 2) Aplicativos da
área de segurança. Após os critérios definidos, foram escolhidas os seguintes segmen-
tos: bancário, comércio eletrônico, backup, antivı́rus e criptografia. Para a realização da
análise foram estudadas quatro caracterı́sticas dos certificados digitais que podem com-
prometer a sua segurança ou a credibilidade da assinatura de código.

O restante do artigo está dividido em cinco seções. Na segunda seção serão apre-
sentados outros trabalhos publicados que discutem a utilização do uso de certificados di-
gitais em aplicativos Android, problemas no modelo atual e outras pesquisas estatı́sticas
relacionadas. Na terceira seção será apresentada a metodologia. Na quarta seção serão
apresentados os resultados obtidos com a análise de 400 aplicativos. Por fim, serão ex-
postas as conclusões dos autores.

2. Trabalhos Relacionados

A segurança proporcionada pelo uso de assinaturas digitais no Android vem sendo
discutida em diversos trabalhos, assim como as suas fragilidades. Os artigos
[Barrera and van Oorschot 2011] e [Barrera et al. 2012] apresentaram que o desenvolve-
dor é responsável em efetuar a assinatura de código, sem nenhum envolvimento da loja
virtual. Neles também é abordado que somente em atualizações a assinatura digital é
utilizada, uma vez que não existe processo de verificação do desenvolvedor na primeira
instalação, além de apresentarem a utilização da assinatura de código para a criação da
sandbox. No trabalho de [Vargas et al. 2012], os autores apresentam os controles de
segurança adotados pelo Android, entre eles é citado a utilização de certificados digi-
tais para a assinatura de código, porém os autores destacam que o certificado digital não
precisa ser emitido por um autoridade de certificação confiável, ou seja, o próprio de-
senvolvedor pode emitir um certificado digital auto-assinado. O trabalho publicado por
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[Zheng et al. 2014] apresenta uma análise dos vários firmwares que são baseados em An-
droid e alertam para a possibilidade dessas versões possuı́rem vulnerabilidades. O autores
citam a vulnerabilidade Master Key, na qual um usuário mal intencionado explora a falta
de verificação de nomes duplicados nas entradas dos arquivos .apk e então são criados dois
arquivos com o mesmo nome, contornando a verificação de assinatura realizada durante
o processo de instalação e atualização de um aplicativo. No trabalho [Panja et al. 2013]
é analisada a segurança de um aplicativo bancário. Entre os testes efetuados, pode-se
destacar a alteração do IP do servidor no código do arquivo .apk, direcionando o tráfego
para um servidor configurado pelos autores, que permitiu a captura de dados confidenci-
ais. Para efetuar tal alteração foi necessária a recompilação do aplicativo utilizando um
certificado digital dos próprios pesquisadores.

Atualmente estão sendo desenvolvidas diversas análises estatı́sticas quanto ao uso
de aplicativos na plataforma Android. O trabalho de [Barrera et al. 2012] apresenta uma
análise de 11.000 aplicativos que destaca os seguintes dados: 18% dos desenvolvedo-
res assinaram mais de um aplicativo com a mesma chave e 4% dos aplicativos obtidos a
partir de redes de compartilhamento tem links diretos para malwares conhecidos. Além
disso, entre os aplicativos analisados, 291 utilizavam uma chave de teste disponı́vel ao
público, sendo que 51 eram maliciosos e 15 estavam disponı́veis no Google Play. O
trabalho de [Fahl et al. 2012] realizou uma análise de 13.500 aplicativos mais popula-
res do Google Play que verificou o uso indevido dos certificados SSL. A análise cons-
tatou que 1.074 aplicativos estavam potencialmente vulneráveis a ataques MiTM. Em
[Barrera et al. 2014] além dos autores apresentarem o conceito de confiança no primeiro
uso, é apresentado alguns dados estatı́sticos sobre as caracterı́sticas dos certificados digi-
tais, entre elas que 99% dos certificados analisados por eles foram gerados pelo Android
signing wizard e que 75% dos certificados não seguem uma recomendação do NIST. Em
trabalho anterior [Frohlich et al. 2015] realizaram uma análise dos 397 aplicativos gratui-
tos mais populares do Google Play, na qual foi possı́vel constatar altos prazos de valida-
des, além de que quanto maior o prazo de validade menor o tamanho da chave. O mesmo
trabalho destacou que não existe um cuidado por parte dos desenvolvedores em relacionar
as informações contidas no certificado digital com as informações cadastradas na loja.

Entre os trabalhos mencionados nesta seção que realizam uma análise de apli-
cativos Android, apenas [Frohlich et al. 2015] estuda as caracterı́sticas dos certificados
digitais utilizados na assinatura digital dos aplicativos. Esse trabalho, no entanto, analisa
397 aplicativos gratuitos populares disponı́veis no Google Play, sem considerar a sua ca-
tegoria. Neste artigo foi selecionada uma amostra de segmentos especı́ficos, que devido
as suas caracterı́sticas, necessitam possuir uma preocupação maior com a segurança de
seus aplicativos.

3. Metodologia
A primeira etapa do trabalho consistiu em definir os critérios de análise dos certificados
digitais. Para efetuar essa atividade foi selecionada uma amostra não-probabilı́stica de
certificados digitais. A análise consistiu em identificar caracterı́sticas que possam com-
prometer a segurança do aplicativo. A partir dessa análise inicial foram definidas as se-
guintes caracterı́sticas: 1)Prazo de validade: análise do perı́odo que o certificado per-
manece válido; 2)Tamanho da chave: análise do tamanho da chave pública utilizada no
certificado digital; 3)Possibilidade de revogação do certificado: analisado se o certificado
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possui alguma informação que permite a consulta do seu status; 4)Dados do Titular: ve-
rificado se os campos Common Name (CN) e/ou Organization (O) do certificado digital
são condizentes com o nome do desenvolvedor publicado na loja virtual do Google Play.

Na segunda etapa foi definido o tamanho da amostra. Para isso foi determinado
que a pesquisa deveria possuir um nı́vel de confiança igual 95% e uma margem de erro
de 5 pontos percentuais. Após o cálculo da amostra foi realizado o download de 400 apli-
cativos dos 5 segmentos selecionados: 1)bancário; 2)comércio eletrônico; 3) antivı́rus;
4)backup; e 5) criptografia. A escolha considerou os seguintes critérios: 1) aplicativos
que trafegam informações confidenciais; e 2) Aplicativos de segurança.

A etapa seguinte consistiu em coletar os certificados digitais. Para isso, inicial-
mente foi realizado o download dos aplicativos listados na etapa anterior. De posse dos
aplicativos na extensão .apk, eles foram transferidos para um computador, para que fosse
possı́vel a extração do certificado digital. Para realizar a extração do certificado digital foi
necessário, inicialmente, a descompactação do arquivo .apk. Uma vez possuindo os ar-
quivos descompactados, foi necessário o uso do OpenSSL para extrair o certificado digital
em um formato compatı́vel para sua visualização no Windows.

Na quarta etapa foi realizada a tabulação dos dados coletados. Para isso foi gerada
uma planilha com os 400 aplicativos e os critérios analisados. Com o objetivo de agilizar
a análise foi desenvolvida uma aplicação para a extração automatizada dos dados dos
certificados digitais. Já a comparação entre os dados contidos no certificado digital e as
informações da loja virtual foi realizada visualmente. A planilha foi preenchida com os
dados obtidos dos aplicativos e certificados digitais selecionados.

Por fim, a última etapa consistiu em realizar uma análise dos resultados obti-
dos. Para isso foi realizado uma análise quantitativa e qualitativa, onde foram efetua-
dos cálculos de porcentagem, cruzamento de informações e médias, afim de identificar o
impacto na credibilidade dos aplicativos. [Malhotra 2006]

4. Resultados
A primeira análise levou em consideração apenas uma variável: o perı́odo de validade.
Inicialmente, foi realizada uma análise isolada do perı́odo de validade dos certificados di-
gitais usados em cada um dos segmentos para apresentação do tempo médio, do intervalo
de confiança e desvio padrão. Em seguida foi utilizado o teste ANOVA [Malhotra 2006]
para verificar se existe variância significativa entre os segmentos estudados. A Tabela 1
apresenta o resultado da análise do perı́odo de validade dos certificados digitais.

Tabela 1. Perı́odo de validade por categoria

Segmento Validade mı́nima
e máxima (anos)

Média
em anos

Intervalo
de confiança σ

Antivı́rus 24 - 1000 156,09 88,39 -223,78 304,19
Backup 25 - 999 98,41 51,51 - 145,31 210,75
Bancário 20 - 1000 80,54 37,73 - 123,35 192,37
Comércio Eletrônico 20 - 1000 114,11 56,99 - 171,24 256,70
Criptografia 25 - 2738 136,53 53,98 - 219,07 370,92

A análise mostra que o segmento antivı́rus apresenta a maior média, 156,09 anos.
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Por outro lado, o segmento bancário apresentou o menor perı́odo médio de validade,
80,54 anos, o que ainda pode ser considerado elevado, uma vez que a recomendação do
Google é de 25 anos [Android 2014]. A análise identificou ainda que o menor perı́odo
foi de 20 anos e o maior perı́odo foi de 2738 anos, além de revelar 26 (6,5% da amostra)
certificados digitais com prazo de validade superior a 900 anos. O teste ANOVA, que teve
como objetivo verificar se existe uma variância significativa entre os perı́odos de validade
dos certificados digitais, não identificou uma variância significativa entre as médias dos
segmentos estudados.

Com base nos dados apresentados nesta primeira análise é possı́vel verificar que a
definição do perı́odo de validade para os certificados digitais não está sendo realizada
de forma adequada, o que demonstra uma fragilidade no modelo adotado pelo Goo-
gle em atribuir a função de emissão do certificado digital ao desenvolvedor, pois estes
chegam a emitir certificados com 2738 anos, mesmo após recomendações do próprio
Google[Android 2014]. Além disso, a Microsoft recomenda perı́odos de validade ainda
menores, no máximo de 16 anos para chaves de 4096 bits, caracterı́stica essa não identi-
ficada em nenhum aplicativo [OMeally 2009].

Uma segunda análise levou em consideração apenas o comprimento da chave
pública. Para essa análise foi extraı́do o tamanho da chave pública contida no certificado
digital utilizado para a assinatura de código de aplicações Android e os resultados obtidos
foram agrupados pelos comprimentos de chaves encontrados: 1024 bits, 2048 bits e 4096
bits. Na amostra analisada, 207 aplicativos (51,75%) foram assinados digitalmente com
chaves de 1024 bits; 184 (46%) certificados digitais estão associados a uma chave pública
de 2048 bits; e 9 (2,25%) certificados digitais possuem uma chave pública de 4096 bits.

A Tabela 2 apresenta a quantidade de certificados digitais associados com seus
respectivos tamanhos de chave pública, bem como os intervalos de confiança. Com base
nos dados é possı́vel concluir, com 95% de confiança, que entre 46,75% e 56,75% dos
certificados digitais desses segmentos possuem chaves de 1024 bits, entre 41% e 51%
possuem chaves de 2048 bits e entre 0% e 7,25% possuem chaves de 4096 bits.

Com base nos dados desta análise pode-se verificar que não existe um cuidado
do desenvolvedor em determinar o tamanho da chave pública para o certificado digital
utilizado na assinatura de código de aplicativos da plataforma Android. Pode-se verifi-
car também que após 5 anos da recomendação do NIST, de usar somente chaves iguais
ou superiores a 2048 bits [Barker et al. 2009], mais da metade dos aplicativos (51,75%)
continuam usando chaves não recomendadas pela agência norte americana.

A terceira análise levou em consideração duas variáveis: o perı́odo de validade e o
comprimento da chave. Inicialmente, foi realizada uma análise isolada do perı́odo de vali-
dade, com o objetivo de conhecer o tempo de duração dos certificados digitais usados em
assinatura aplicativos na plataforma. Para essa análise foram definidos três intervalos de
tempo de validade: até 50 anos; entre 51 e 100 anos; e acima de 100 anos. Posteriormente,
foram utilizados testes t para diferença entre duas médias, com amostras independentes,
para verificar se há diferença significativa no comprimento das chaves públicas dos certi-
ficados digitais nos três intervalos de tempo definidos. A Tabela 3 apresenta a quantidade
de certificados digitais em cada um dos intervalos bem como sua representação em por-
centagem, o respectivo intervalo de confiança, comprimento médio da chave e o desvio
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Tabela 2. Perı́odo de validade por categoria

Segmento
Comprimento

da Chave Quantidade
Intervalo de
Confiança

Antivı́rus
1024 bits 44 (55 %) 50 % - 60 %
2048 bits 34 (42,5 %) 37,5 % - 47,5 %
4096 bits 2 (2,5 %) 0 % - 7,5 %

Backup
1024 bits 51 (63,75 %) 58,75 % - 68,75 %
2048 bits 25 (31,25 %) 26,25 % - 35,25 %
4096 bits 4 (5 %) 0 % - 7,5 %

Bancário
1024 bits 45 (56,25 %) 51,75 % - 61,75 %
2048 bits 35 (43,75 %) 39,75 % - 48,75 %
4096 bits 0 (0 %) 0 % - 0 %

Comércio Eletrônico
1024 bits 39 (48,75 %) 43,75 % - 53,75 %
2048 bits 39 (48,75 %) 43,75 % - 53,75 %
4096 bits 2 (2,25 %) 0 % - 7,5 %

Criptografia
1024 bits 28 (35 %) 30 % - 40 %
2048 bits 51 (63,75 %) 58,75 % - 68,75 %
4096 bits 1 (1,25 %) 0 % - 6,25 %

padrão.

Tabela 3. Prazo de validade x Tamanho de chave pública

Prazo
de Validade Certificados

%
do total

Intervalo
de confiança

Comprimento
médio da

chave
σ

1 -50 283 70,75 65,75 - 75,75 1.574,18 646,22
51- 100 76 19 14 - 24 1.414,73 500,73

Mais de 100 41 10,25 5,25 - 15,25 1.698,34 631,64

A análise constatou que 283 (70,75%) certificados digitais possuem prazo de va-
lidade de 50 anos ou menos. Ao considerar um perı́odo maior de validade, entre 51 e
100 anos, a análise identificou que 76 (19%) certificados digitais continham essa carac-
terı́stica. Uma terceira verificação identificou certificados digitais com um perı́odo de
validade superior a 100 anos, onde foram encontrados 41 certificados digitais (10,25%).
Com base nesses dados é possı́vel concluir, com 95% de confiança, que entre 65,75% e
75,75% dos certificados digitais utilizados na assinatura de código de aplicativos possuem
um prazo de validade igual ou inferior a 50 anos; entre 14% e 24% dos certificados di-
gitais têm prazo de validade entre 51 e 100 anos; e, por fim, entre 5,25% e 15,25% dos
certificados digitais possuem prazo de validade acima de 100 anos.

Ainda sobre o perı́odo de validade dos certificados digitais, a análise constatou
que apenas 3 aplicativos foram assinados digitalmente com um certificado digital com
tempo de validade inferior ou igual a 20 anos. Cabe ressaltar que 101 (25,25% do total
da amostra) certificados digitais possuem o prazo de validade igual ou inferior a 25 anos,
seguindo a recomendação do Google. Por outro lado, 13 aplicativos foram assinados com
certificados digitais que possuem um perı́odo de validade de 999 anos e 8 aplicativos
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foram assinados com certificados com perı́odo de validade de 1.000 anos ou superior.

Embora o site do Android, ao apresentar uma estratégia para assinatura de
aplicações, recomende o uso de certificados digitais com um perı́odo de validade de 25
anos ou mais, garantindo assim a assinatura das atualizações da aplicação durante o seu
ciclo de vida [Android 2014], essa caracterı́stica pode resultar em uma vulnerabilidade no
médio ou longo prazo, pois o aumento da capacidade de processamento poderá reduzir a
quantidade de tempo necessário para comprometer as chaves do certificado digital. Além
disso, as pesquisas na área de criptografia podem conduzir a novos tipos de ataques às
operações realizadas pelos algoritmos criptográficos assimétricos de hoje, o que poderá
resultar em algoritmos criptográficos ou pares de chaves vulneráveis.

Ao comparar o comprimento médio da chave pública, os certificados digitais com
prazo de validade superior a 100 anos possuem um tamanho médio de chave pública
de 1.698,34, com desvio-padrão de 631,64. Já nos certificados com prazo de validade
inferior a 100 anos, o tamanho médio da chave pública foi de 1.540,42, com desvio-
padrão de 621,07. Ao nı́vel de 5% de significância, pode-se afirmar que essa diferença não
é significativa, ou seja, não pode-se afirmar que aplicativos com validade maior possuem,
em média, comprimento de chave maior.

A quarta análise comparou os dados contidos no certificado digital do desenvol-
vedor usado na assinatura de aplicativos com os dados cadastrados por ele na Google
Play. Esta análise levou em consideração a identificação do desenvolvedor do aplica-
tivo, apresentada pela Google Play no momento do download, comparando-a com duas
informações do certificado digital que deveriam estar associadas a ela: o nome e a
organização do requerente. Na análise foram considerados apenas os certificados digi-
tais que continham nome ou organização do requerente, por isso o número de certificados
digitais dessa análise distingue do tamanho da amostra do trabalho.

Na amostra de aplicativos analisados, um total de 134 (36,81%) possuem o nome
do requerente do certificado digital relacionado ao nome da empresa divulgada na loja
virtual. Já em 230 (63,19%) certificados digitais, o nome do requerente não está relacio-
nado ao nome da empresa divulgada na loja virtual. Por fim, em 36 certificados digitais
não consta a informação do nome do requerente.

Na amostra analisada verificou-se também que em 200 (61,54%) aplicativos, o
nome da organização do requerente do certificado digital está relacionado ao nome da
empresa divulgada na loja virtual. Já em 125 (38,46%), o nome da organização reque-
rente do certificado digital não está relacionado ao nome da empresa divulgada na loja
virtual. Além disso, 75 certificados digitais não possuem a informação da organização do
requerente. A Tabela 4 mostra a relação entre o nome do requerente com a loja virtual
por segmento.

Com base nesses dados é possı́vel concluir, com 95% de confiança, que entre
31,81% e 41,81% dos aplicativos são assinados com certificados digitais que possuem
o nome do requerente relacionado ao nome da empresa divulgada na loja virtual e que
entre 58,19% e 68,19% do aplicativos são assinados com certificados digitais que não
possuem o nome do requerente relacionado ao nome da empresa divulgada na loja virtual.
Pode-se concluir também que entre 56,54% e 66,54% dos aplicativos são assinados com
certificados digitais em que o nome da organização requerente está relacionado ao nome
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Tabela 4. Nome do requerente por segmento

Categoria Associação entre dados do certificado e loja virtual
Possui relação entre nome

do requerente e site
Possui relação entre organização

do requerente e site
Sim Não Sim Não

Antivı́rus 20 (27,03%) 54 (72,97%) 34 (53,97%) 29 (46,03%)
Backup 29 (39,19%) 45 (60,81%) 43 (60,56%) 28 (39,44%)
Bancário 26 (39,4%) 40 (60,6%) 44 (66,67%) 22 (33,33%)
Comércio Eletrônico 28 (37,33%) 47 (62,67%) 47 (65,28%) 25 (34,72%)
Criptografia 31 (41,33%) 44 (58,67%) 32 (60,38%) 21 (39,62%)
Total 134 (36,81%) 230 (63,19%) 200 (61,54%) 125 (38,46)

da empresa divulgada na loja virtual e que entre 33,46% e 43,46% dos aplicativos são
assinados com certificados digitais cujo o nome da organização requerente contida nele
não está relacionado ao nome da empresa divulgada na loja virtual.

Em um segundo momento foram efetuados testes qui-quadrado [Malhotra 2006]
com o objetivo de verificar se existe relação entre os segmentos e o nome do requerente
estar ou não vinculado ao nome publicado na loja virtual. O teste não apresentou uma
associação significativa, portanto não pode-se afirmar que existe um segmento com uma
maior associação do nome do requerente com o nome publicado na loja virtual que outro.

A última análise considerou se os certificados digitais utilizados na assinatura dos
aplicativos continham alguma informação para verificar seu status. A análise verificou se
o certificado digital possuı́a um link que possibilitasse conhecer se ele estava revogado,
independentemente do protocolo utilizado.

A análise constatou que nenhum dos certificados digitais utilizados na assinatura
de aplicações da plataforma Android possuı́a alguma informação que possibilitasse a con-
sulta do seu status. A ausência de informações para consulta da situação do certificado
digital pode ser considerada uma vulnerabilidade de segurança, pois caso algum desses
certificados seja comprometido a sua revogação não surtirá efeito algum, já que o seu sta-
tus revogado não poderá ser conhecido. Além disso, caso um usuário mal intencionado
tenha acesso ao certificado digital comprometido, ele não poderá ser impedido de lançar
atualizações contendo códigos maliciosos.

5. Conclusão
O presente artigo realizou uma análise de 400 certificados digitais utilizados na assinatura
de código de aplicativos Android de 5 segmentos diferentes. Após a análise foi possı́vel
constatar que os certificados digitais possuem prazos de validade muito longos, como, por
exemplo, o fato de 26 certificados possuı́rem o perı́odo de validade superior a 900 anos.
Quando avaliado os segmentos separadamente observa-se que antivı́rus e bancário apre-
sentam as menores médias, 156,09 e 90,54 anos respectivamente, entretanto elas ainda são
consideradas elevadas. Pode-se observar que mesmo os aplicativos bancários, que pos-
suem uma média inferior aos outros segmentos, não seguem a recomendação do Google
de validade máxima de 25 anos [Android 2014].

Quando analisado o tamanho da chave pública percebe-se a utilização de chaves
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de 1024 bits, que não são mais recomendadas desde 2010, ou seja, além dos responsáveis
pela emissão estenderem significativamente a validade dos certificados digitais, eles estão
usando como base um comprimento de chave considerado inseguro desde 2010. O seg-
mento que mais utiliza esse tamanho de chave é o backup, já o segmento criptografia é
o que menos utiliza esse tamanho de chave. Ao analisar o segmento bancário percebe-se
que 56,25% dos aplicativos utilizam certificados digitais com chave de 1024 bits e ne-
nhum aplicativo utiliza uma chave de 4096 bits, ou seja, um segmento que trafega dados
confidenciais utilizando chaves consideradas inseguras pelo NIST há mais de cinco anos.

Ao comparar os dados dos certificados digitais com informações da loja constatou-
se que não existe um cuidado por parte dos desenvolvedores em relacionar as informações
contidas no certificado digital com as informações cadastradas na loja virtual, pois
verificou-se que apenas 36,81% possuem o nome do requerente do certificado digital rela-
cionado ao nome divulgado na loja virtual e que 61,54% possuem o nome da organização
do certificado digital relacionado ao nome divulgado na loja virtual. Portanto pode-se
concluir que a assinatura de código na plataforma Android não está cumprindo o seu
papel de atribuir credibilidade às aplicações, pois o usuário não consegue relacionar os
dados entre o certificado digital e as informações divulgadas na loja virtual.

Por fim foi identificado que nenhum dos certificados digitais possuı́a dados para
consulta do seu status. Dessa forma, caso um certificado seja comprometido e revogado
essa ação não surtirá efeito, pois a nova situação (revogado) não será conhecida pelo
usuário. Essa caracterı́stica pode ser considerada uma vulnerabilidade, pois caso um de-
senvolvedor tenha a segurança do seu certificado digital comprometida, ele não possui
meios de torná-lo inválido.

Novas análises poderão ser iniciadas a partir dos resultados desta pesquisa, pois
ainda é escasso o número de trabalhos que analisam o uso de certificados digitais para
assinatura de código de aplicativos para plataformas Android, como mencionado na seção
de trabalhos relacionados. Como trabalho futuro é proposta a análise dos certificados
digitais usados em assinatura de aplicações em outras plataformas. Além disso, é possı́vel
realizar a análise de aplicativos de diferentes segmentos na plataforma Android, como, por
exemplo, aplicativos corporativos. Por fim, pode-se efetuar uma análise de outras lojas
virtuais, afim de identificar se existe um padrão diferente ao encontrado nessa pesquisa.
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Abstract. The domain name system (DNS) is one of the main pillars of the 

Internet. Successful attacks to servers responsible for this service can generate 

large losses for providers and consumers of Internet services. In this context, 

given the DNS protocol vulnerabilities, it is crucial that this protocol be 

replaced by DNSSEC. This article describes an environment for studying the 

vulnerabilities of the domain name service, including the comparison between 

DNS and DNSSEC, and running scans to assess the migration from DNS to 

DNSSEC (especially in Brazil), as well as to monitor exploits to known 

vulnerabilities in this context. Using such an environment, experiments results 

are presented in order to give evidence of its interest as well as a picture of 

the situation of this critical system in Brazil. 

Resumo. O sistema de nome de domínio (DNS) é um dos principais pilares da 

Internet. Ataques bem-sucedidos a servidores responsáveis por este serviço 

podem gerar grandes prejuízos para provedores e usuários finais de serviços 

da Internet. Nesse contexto, dadas as vulnerabilidades do protocolo DNS, é 

crucial que tal protocolo seja substituído pelo DNSSEC. Este artigo descreve 

um ambiente de estudo das vulnerabilidades do serviço de nomes de domínio, 

incluindo a comparação entre DNS e DNSSEC, a execução de varreduras 

para avaliar o estado da migração do DNS para o DNSSEC (especificamente 

no Brasil), bem como para monitorar a exploração de vulnerabilidades 

conhecidas nesse contexto. Resultados de experimentos realizados com tal 

ambiente são apresentados de modo a dar evidências de seu interesse, bem 

como um retrato da situação desse sistema crítico no Brasil.  

1. Introdução 

O Sistema de Nomes de Domínios traduz nomes de domínio em endereços IP, 

permitindo que aplicações e usuários tenham acesso aos diversos serviços da Internet, 

como sistemas de comércio eletrônico, navegação de sites e envio de e-mails, sem 

precisar indicar o endereço IP, mas apenas o mnemônico para o serviço desejado 

[Barbosa, Souto, Feitosa e Martins 2014].  
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 Tal sistema se apoia em uma base de dados hierárquica e distribuída entre os 

nodos participantes, podendo cada um dos nodos usar uma memória cache para 

armazenar as consultas mais comuns, o que permite agilizar o processo realizado, além 

de inibir uma sobrecarga aos servidores envolvidos [Albitz, Liu 2005]. Na versão 

clássica do sistema, as comunicações entre tais nodos eram providas pelo protocolo 

DNS, que, apesar de ter dado provas de um bom funcionamento, possui importantes 

vulnerabilidades de segurança.  

 Em função dessas vulnerabilidades, são amplamente conhecidos, por exemplo, 

os ataques de envenenamento de cache (cache poisoning) e de amplificação DNS, que 

podem ser realizados contra esse sistema: 

 O envenenamento de cache consiste em um atacante responder a uma consulta 

DNS com uma resposta maliciosa antes de o resultado verdadeiro chegar. Assim 

essa informação maliciosa fica armazenada na memória cache de servidores que 

estejam armazenando tal consulta. Todos os usuários que realizarem essa mesma 

consulta e receberem resposta de um desses servidores DNS com cache serão 

direcionados para um destino malicioso; 

 A amplificação DNS se baseia no fato de que a resposta é muito maior que a 

consulta DNS. Assim, o atacante varre a Internet à procura de servidores DNS e 

faz requisições a todos os servidores encontrados. O usuário malicioso modifica 

o endereço IP de origem da consulta, substituindo-o pelo IP da vítima do ataque, 

de modo que as respostas são direcionadas a esse alvo, sobrecarregando-o. 

 Em função disso, surgiu a necessidade de criar o DNS Security Extensions 

(DNSSEC) [Iwasa & Hilário 2011], que busca eliminar grande parte das falhas de 

segurança do sistema DNS, provendo autenticidade e integridade às mensagens, através 

de algoritmos de criptografia assimétrica, funções de hash e técnicas eficientes de 

gerência de chaves. Vale notar que, apesar de ser a principal ferramenta de segurança 

para sistemas DNS, este protocolo não garante proteção contra ataques de negação de 

serviços [Krishnaswamy 2009]. 

 O sistema DNS é uma das bases mais importantes da infraestrutura da Internet, 

sendo considerado crítico para o bom funcionamento dessa rede [Hoepers 2013]. A 

tendência é que este serviço seja cada vez mais utilizado, aumentando ainda mais a sua 

importância. Por essa razão, é necessário garantir que o DNSSEC seja implementado 

em todos os servidores DNS.  

 É importante monitorar a migração para o DNSSEC e dar continuidade à análise 

de vulnerabilidades nesse contexto, especialmente no Brasil. Dada essa motivação, o 

presente artigo busca contribuir com a definição de um ambiente de monitoração e 

estudo de vulnerabilidades do sistema de nomes de domínio, o que tem como resultado 

outra contribuição também no que se refere a monitorar a migração para o DNSSEC, 

em especial dando um retrato da situação brasileira quanto a esse sistema crítico. 

 Este artigo é então organizado, no seu restante, com uma seção 2, que trata da 

metodologia adotada, seguida da descrição do ambiente de monitoração e estudos do 

sistema DNS na seção 3. Na seção 4, descrevem-se os experimentos demonstrativos das 

funcionalidades desse ambiente no que se refere ao estudo de vulnerabilidades do 

sistema DNS, apresentando ainda um apanhado da monitoração dos serviços no Brasil. 

Finaliza-se com uma seção de conclusões. 
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2. Metodologia 

A metodologia proposta consiste primeiro na concepção e implantação de um ambiente 

para monitorar e estudar os serviços do DNS.  

 Concomitantemente, foram projetados e realizados experimentos para validar o 

ambiente, comparando a situação com proteção do DNSSEC em relação à situação com 

o protocolo DNS clássico. Tais experimentos são relacionados a ataques de 

envenenamento de cache, e incluem uma varredura de serviços DNS que permite obter 

um panorama brasileiro de servidores DNS. Para tanto, são os seguintes os 

experimentos desenvolvidos: 

 O primeiro experimento contempla uma atividade de estudo da eficiência do 

DNSSEC contra fraudes e envenenamento de cache, evidenciando, de maneira 

didática, o tipo de proteção fornecido com o uso das medidas de segurança desse 

protocolo. Nesse sentido, foram construídos dois ambientes virtualizados; um 

deles com o DNS comum e outro com a utilização do DNSSEC para o servidor 

em modo recursivo de operação; 

 O segundo experimento consiste de atividade relacionada às estatísticas de uso 

do DNS e DNSSEC no Brasil, e também inclui uma proposta de monitoramento 

de incidentes de envenenamento do cache. 

3. Ferramentas Utilizadas 

Os cenários experimentais são realizados por intermédio de máquinas virtuais. O 

sistema operacional usado em todas as máquinas virtuais foi o Ubuntu 12.04 LTS com o 

BIND9 como software para o serviço de DNS.  

 Para os procedimentos experimentais, foram exploradas as ferramentas, 

WireShark, para captura e análise de pacotes, NMAP, para efetuar a varredura de rede, 

DIG, para verificação de recursividade e uso de DNSSEC, e Virtual Box, para criação 

dos cenários em máquinas virtuais1. 

 O Wireshark é uma ferramenta muito disseminada para captura e análise de 

pacotes em redes TCP/IP. 

 O NMAP é uma ferramenta clássica para varreduras de redes TCP/IP. Com esta 

ferramenta, é possível especificar diversos parâmetros para otimizar e personalizar a 

varredura (“scanning”) de modo a obter os resultados esperados. Dentre estes 

parâmetros, se pode determinar o protocolo utilizado da camada de transporte, portas de 

destino, listas de endereços IP, velocidade, tamanho do pacote, tempo limite de 

resposta, etc.  

 O DIG é um cliente de DNS nativo de sistemas UNIX de derivação Debian, 

muito útil em depurações de resoluções de nomes. Ele permite fazer uma consulta 

especificando cada campo ou tipo de entrada, como MX (Mail Exchange), AA 

(Endereço IPv6) ou NS (Name Server), com a opção de uso ou não de cache.  

                                                 

1 Instruções sobre as ferramentas DIG e NMAP podem ser encontradas no site: 

https://www.nanog.org/meetings/nanog52/presentations/Sunday/Sinatra-DNS-DNSSEC_tutorial-

reallyfinal.pdf 
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 Os cenários dos experimentos foram criados utilizando o Virtual Box, um 

produto gratuito da Oracle que permite oferecer os recursos físicos de um computador –

disco, memórias e interfaces de entrada e saída – para uma máquina virtual. Assim, é 

preciso apenas um dispositivo físico para criar uma topologia virtual que integra 

diferentes sistemas operacionais. 

4. Descrição de Experimentos com Serviços do DNS 

O primeiro experimento é realizado em dois cenários que permitem comparar DNS com 

a extensão DNSSEC. Com os dois cenários, mostra-se que uma resposta DNS pode ser 

facilmente fraudada e que com recurso do DNSSEC é possível garantir a integridade e 

confiabilidade da consulta. 

O segundo experimento consiste de uma varredura de baixa velocidade que concerne 

tanto aos serviços pelo DNS, quanto pelo DNSSEC. 

4.1. Experimento 1 – Cenário 1 – DNS Vulnerável 

O cenário é composto por três dispositivos clientes (Usuários), um servidor DNS 

operando no modo recursivo e um servidor DNS configurado para funcionar como 

autoritativo do domínio alvo, sendo que todos estes componentes contam com acesso 

total à Internet (Figura 1).  

 

Figura 1. Cenário 1 – Atividade com o DNS Vulnerável 

 Nos experimentos realizados, foi usado o domínio "UNB.BR" pelo fato de o 

mesmo fazer uso do DNSSEC, mas este teste pode ser repetido para qualquer domínio 

com DNSSEC habilitado.  

 Neste cenário simulado, um dos clientes faz uma requisição do nome 

"www.unb.br" para o Servidor Recursivo. O servidor do "BR." delega o domínio 

"UNB.BR." apontando as consultas do tipo "NS” para o(s) IP(s) do(s) servidor(es) que 

contêm a zona deste domínio. O ataque vem logo depois desta etapa. No momento em 

que o Recursivo (sem DNSSEC) faz a consulta ao IP que recebeu como resposta do 

“.BR”, o atacante intercepta a mensagem e dá uma falsa resposta, atribuindo o IP que 

lhe convém ao nome "www.unb.br". Feito isto, o cache do Recursivo fica contaminado 

com essa entrada falsa e consequentemente todos os clientes que usarem essa entrada 

também terão a mesma resposta. 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

471 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



  

 Para melhor evidenciar o ataque, foram feitas capturas de pacotes no modo 

PCAP, que podem ser visualizadas graficamente pelo software WIRESHARK (Figura 

2), e também capturas das telas dos clientes e evidências pelo NSLOOKUP (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Cenário 1 – Captura com o Wireshark 

 

 

Figura 3. Cenário 1 – Saída do NSLOOKUP 

 

 Na Figura 4, é possível observar a resposta falsa enviada pelo dispositivo 

malicioso, ou seja, aquele acessado através do endereço IP gerado pelo atacante e vetor 

da contaminação do cache. Neste caso, a fraude consiste em redirecionar o cliente para 

o IP 192.168.10.10, mas este poderia ser qualquer outro de interesse do atacante. 

Especificamente, a Figura 4 apresenta a página www que é mostrada quando o cliente 

acessa a falsa URL www.unb.br. No experimento, tal página foi configurada em um 

servidor WEB apache2, instalado em um UBUNTU 12.04 - LTS, apenas para fim de 

ilustração completa de um ataque de envenenamento de cache DNS. 
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Figura 4. Cenário 1 – Página Falsa Acessada 

 

4.2. Experimento 1 – Cenário 2 – DNSSEC 

Este cenário tem a mesma estrutura do Cenário 1, sendo feita apenas uma alteração no 

Servidor Recursivo, no qual a validação de DNSSEC é habilitada (Figura 5). 

 Para habilitar o DNSSEC em um servidor Recursivo BIND9, deve-se editar o 

arquivo de configuração em "/etc/bind/named.conf" e retirar o comentário da linha 

"dnssec - validation auto" conforme apresentado na Figura 6. 

 

 

Figura 5. Cenário 2 – Atividade com o DNSSEC 

 

 

Figura 6. Cenário 2 – Habilitação DNSSEC 

 No cenário, repetem-se as mesmas consultas ao domínio "UNB.BR", efetuando-

se o mesmo tipo de tentativa de fraude. O resultado é que durante o ataque não há 
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nenhuma resposta fraudada, pois a integridade e a autenticidade foram garantidas pelo 

DNSSEC.  

 Também são capturados os pacotes no formato PCAP e telas dos clientes para 

validar o procedimento, mas, como o Bind9 registra os eventos de consultas DNS na 

pasta /var/log/syslog, pode-se examinar este arquivo para confirmar a recusa da resposta 

pela verificação de chaves: (Figura 7). Observa-se que, na primeira tentativa de acesso à 

URL www.unb.br, obtém-se a resposta de que não foi possível resolver o nome em 

questão. Já no segundo acesso, obtém-se o endereço correto. Isso é explicado pelo fato 

de que a primeira resposta obtida não contém a chave fornecida pelo domínio pai, no 

caso o ".BR". Assim, a resposta foi descartada pelo servidor recursivo.  

 

 

Figura 7. Cenário 2 – Registros Syslog 

 

 No destaque da Figura 7, verifica-se que a resposta foi recusada, pois o domínio 

"Parent" informou que o domínio "UNB.BR" possui DNSSEC, entretanto não recebeu 

uma resposta segura, devendo assim ser descartada.  Com estes resultados, mostra-se a 

eficiência da extensão DNSSEC de segurança ao DNS, provendo integridade e 

autenticidade ao protocolo. 

4.3. Experimento 2 – Varreduras e Monitoração do Sistema DNS 

A segunda atividade proposta está relacionada às estatísticas de uso do DNS e DNSSEC 

no Brasil, e também inclui uma proposta de monitoramento de incidentes de 

envenenamento do cache.  

 Neste experimento, além da configuração comum do Experimento 1, NMAP e 

DIG, foi utilizada a ferramenta Notepad++, todas instaladas em um S.O. UBUNTU 12.4 

LTS 64bits, processador Intel-I7 com 8 GBs de memória. 

 Ao fim deste experimento, é possível ter uma visão geral de como se encontra a 

migração de DNS para DNSSEC no Brasil atualmente. Para isto, foi feita uma varredura 

em todos os blocos de endereços IPs reservados ao Brasil, no período do dia primeiro de 

abril até o dia 28 de maio de 2014. A varredura foi feita de maneira distribuída, ou seja, 

a partir de diversas origens, para evitar problemas de bloqueios por firewalls das 

operadoras.  

 Para obter os dados de interesse, a varredura foi feita de maneira gradual. 

Primeiramente, foi levantada a quantidade de servidores DNS públicos com a porta 53 

aberta. Nesta lista foram diferenciados servidores autoritativos e/ou recursivos. Das 

duas listas resultantes, foram retiradas informações de uso de DNSSEC, sistema 

operacional, software DNS e versão do software.  

 Para as varreduras, o NMAP foi configurado com os seguintes parâmetros: 

"nmap -Pn -n -T5 -p T:53 --open -iL Lista_de_IPs > Resultado", onde “-Pn" é para não 

executar o icmp request, "-n" para não fazer consulta reversa de DNS, "-T5" define a 
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velocidade, “-p T:53" especifica a porta e o protocolo a ser inspecionado, e "--open" 

filtra a saída para mostrar apenas os abertos.  

 O programa "DIG" foi usado para verificar a recursividade e também para 

checar o uso de DNSSEC.  

 Todos estes dados foram tratados e organizados para maior entendimento e 

geraram os seguintes resultados:  

a. Na primeira fase foram identificados cerca de 45 mil servidores respondendo a 

requisições na porta 53/TCP-UDP. Observa-se que isso não significa que todos 

estes servidores estejam com serviço de DNS ativado, simplesmente respondem 

na porta 53.  

b. Da lista acima, aproximadamente 7.500 são servidores recursivos.  

c. Dentre os servidores recursivos abertos, 836 estão aptos a responder requisições 

com a validação de DNSSEC. Esta fração representa aproximadamente 13% do 

total.  

 O resultado do Item 'a' é puramente estatístico se analisado isoladamente, pois 

este valor representa a soma de diferentes tipos de serviço como DNS recursivo, 

autoritativo, Relay e diversos serviços com porta não padronizada. Deve-se ressaltar 

também que a maioria dos servidores DNS recursivos de redes locais não são públicos, 

obviamente por motivos de segurança e de desempenho.  

 No item 'b' pode-se registrar uma quantia razoável de servidores recursivos 

abertos publicamente. Há indícios de que a grande maioria destes seja publicada 

indevidamente e sem intenção definida, pois verifica-se que a maioria destes são 

roteadores e equipamentos mal configurados. Estes servidores, como são abertos para 

toda a Internet, podem contribuir para a insegurança na rede, sendo facilmente usados 

em um ataque DNS amplificado.  

 O resultado 'c' mostra que a utilização de DNSSEC no Brasil ainda é baixa, 

porém vale considerar também que a maioria destes servidores parecem não ser 

administrados, já que em uma primeira análise muitos nem deveriam encontrar-se 

abertos para a Internet. Logo, para tais casos, tendo sido fechadas as portas 

desnecessariamente abertas, a implementação do DNSSEC seria um segundo 

incremento de segurança. 

 Além de tais resultados do experimento, verifica-se outra possibilidade de uso 

do ambiente apresentado neste artigo. De fato, como continuidade da atividade, foi 

proposto um "script" de monitoramento de incidentes de envenenamento de cache. O 

objetivo é detectar em tempo real a ocorrência de entrada fraudulenta em cache de 

algum servidor recursivo vulnerável.  

 Para facilitar a detecção, são filtrados os servidores recursivos com a finalidade 

de gerar uma lista apenas com os mais vulneráveis. Por exemplo, foi elaborada uma lista 

de 20 prováveis alvos deste tipo incidente, dentre eles: bancos, seguradoras, governo, e 

demais sites que exigem autenticação para movimentação financeira.  

 O fluxograma da figura 8 representa o funcionamento da rotina de 

monitoramento que faz a resolução de cada nome da lista de alvos em todos os 

servidores vulneráveis e compara com uma base obtida anteriormente de maneira 

confiável. Sempre que existir uma entrada diferente da base, esta resposta é escrita em 
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um arquivo de endereços IP suspeitos, para uma posterior verificação manual e 

individual. Este Script de monitoramento detecta a ocorrência de envenenamento de 

cache, entretanto não corrigem os erros encontrados. 

 

 

Figura 8. Experimento 2 – Rotina de monitoração de envenenamentos de cache 

 

  Para efeito de validação, esta rotina foi executada continuamente durante 28 

dias. A primeira entrada suspeita foi escrita após 14 dias de monitoramento. Ao final 

deste período, o arquivo de entradas suspeitas continha apenas 2 entradas, referentes ao 

mesmo domínio. O IP da resposta encontrada foi pesquisado em algumas listas de 

reputação, mas nenhuma informação foi encontrada.  

 Os resultados deste último experimento mostram que a rotina funciona, porém 

não obteve o sucesso esperado. Talvez deva ser melhorada no que se refere à escolha 

dos alvos, quantidade de servidores consultados e duração. 

3. Conclusão 

O DNS é um sistema que tornou mais amigável e gerenciável o acesso aos diversos 

serviços da Internet, já que é inviável a memorização de endereços IP. Assim, seu 

funcionamento tornou-se vital para a Internet e para todas as redes locais.  

 Entretanto, o DNS está vulnerável a diversos ataques e incidentes de segurança. 

Portanto, é essencial incrementar segurança neste sistema. Existem muitas medidas que 

podem ser tomadas para deixar este serviço mais seguro. Além da medida que consiste 

em manter o software de DNS sempre atualizado, a adoção de DNSSEC parece ser a 

melhor maneira de prover segurança para a resolução de nomes.  

 Por todos os benefícios de segurança que o DNSSEC fornece, é importante o 

estudo de sua implementação, principalmente em um ambiente de alta criticidade, onde 

a integridade e autenticidades das informações são requisitos importantes. 

 Neste trabalho, por meio da primeira atividade experimental, é possível mostrar 

a efetividade do DNSSEC na proteção das transações de resolução de nomes. 
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Evidencia-se também o quão simples é a sua implementação em servidores recursivos, o 

que pode encorajar mais administradores a aderirem a esta extensão segura, já que o 

sucesso do DNSSEC está diretamente associado à sua disseminação. Neste experimento 

indica-se ainda que, apesar da segurança contra alguns ataques, o DNSSEC não pode 

contrabalançar ataques distribuídos de negação de serviço, cujo efeito inclusive pode ser 

amplificado no DNSSEC, já que este traz consigo uma carga de dados um pouco maior 

que o DNS em cada requisição. 

 O segundo experimento indica que, no cenário brasileiro geral, as estatísticas 

não são muito boas em relação ao sistema DNS como todo, não só pelo fato de existir 

apenas 13,5 % de uso de DNSSEC nos recursivos, mas pela quantidade de servidores 

abertos para a Internet, desnecessariamente e com softwares desatualizados.  

 Dado este cenário, pode-se sugerir algumas políticas de segurança a nível 

nacional para melhorar estes aspectos. A principal delas seria a obrigatoriedade de uso 

do DNSSEC para um número maior de domínios, assim como já se estabeleceu para os 

domínios de bancos e “.jus”. Como foram detectados servidores de DNS abertos 

desnecessariamente, seria importante algum esforço nacional no sentido de filtrar 

corretamente a porta 53 na Internet, já que hospedar um serviço de DNS é dispensável 

para a grande maioria dos clientes de Internet, que muitas vezes possuem 

inconscientemente um servidor disponível. 

 A administração do DNSSEC em servidores autoritativos pode trazer alguma 

complexidade, e isso talvez explique por que é tão pouco utilizado. Já no caso dos 

servidores recursivos, não há nenhuma dificuldade em sua implementação e 

manutenção. Em um trabalho futuro, poderia ser considerada a configuração de um 

servidor DNS em modelos de um "honeypot". Desta maneira, poderia ser alimentada 

uma base de endereços IP maliciosos, e poderiam ser estudadas novas vulnerabilidades 

que envolvem o DNS. 
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Abstract. The Android platform grown has lead to threats appearance to users
privacy. It is shown malware risks through an extraction of user information
from an infected application (App) and it is proposed a countermeasure, adop-
ting a Fuzzy System design, in order to alert users about suspicious Apps ob-
tained from Google Play virtual market. Private user data (e.g localization,
photos, contacts, etc) were succesfully gathered silently and the security App
succeeded on classifying Apps by risk index from their metadata combination.

Resumo. O crescimento da plataforma Android tem levado ao surgimento de
ameaças à privacidade dos usuários. Apresentam-se os riscos de aplicações
(App) maliciosas ao extrair informações de usuário de um App infectado e
propõe-se uma contramedida, adotando a modelagem de um Sistema Fuzzy,
para alertar os usuários sobre Apps suspeitos obtidos do mercado virtual Goo-
gle Play. Dados privados (e.g localização, fotos, contatos, etc) foram silencio-
samente coletados com sucesso e o aplicativo de segurança conseguiu classifi-
car Apps por ı́ndice de risco a partir da combinação de seus metadados.

1. Introdução
A cada dia, um aplicativo, App, diferente é lançado e disponibilizado para download em
mercados virtuais. Um usuário é capaz de pesquisar e adquirir informações, ferramentas
e aplicativos para entretenimento, rapidamente, por meio da Internet.

Devido a essa facilidade de proliferação de aplicativos, milhares de códigos mali-
ciosos, malware, alcançam os usuários, potencialmente aqueles com poucos conhecimen-
tos do funcionamento do próprio dispositivo. Segundo [SYMANTEC 2015], em 2014
foram identificados mais de 4,6 milhões de Apps comprometedores, dos quais 1 milhão
são malware. Esses Apps podem explorar a privacidade dos usuários, causar incômodos
de usabilidade e até mesmo afetar o funcionamento normal do dispositivo.

Com foco no sistema Android e nas decisões dos usuários, as permissões de acesso
a recursos são descritas nos aplicativos quando criados e concedidas apenas no momento
da sua instalação, e uma vez consentidas pelo usuário, não há como revertê-las. Logo, ao
serem aceitas, o acesso a dados de usuário além de recursos e configurações de hardware
é liberado [Elenkov 2014, Six 2011].

Devido ao curto perı́odo de tempo para uma decisão importante e com riscos ine-
rentes, os usuários muitas vezes não percebem ou ignoram essa decisiva etapa. Caso seja
um aplicativo malicioso, basta sua inicialização para comprometer o dispositivo.
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O primeiro objetivo deste estudo é a reprodução de um ataque à privacidade
por meio da construção de um malware (Cavalo de Troia) inspirado no trabalho de
[McNamee et al. 2014] a fim de comprovar a facilidade ao infectar um outro aplicativo.

Apresenta-se, em seguida, a seguinte hipótese: Seria possı́vel criar um modelo
de alerta que ajudasse a mitigar a exposição dos usuários aos Apps maliciosos? Propõe-
se, utilizando a modelagem da incerteza por meio de um Sistema Fuzzy, um software
de detecção de possı́vel ı́ndice de risco por aplicativo, baseado em metadados, além de
fornecer uma segunda chance de revisão aos usuários a fim de determinar a permanência
dos mesmos em seus dispositivos.

2. Metodologia
Pode-se dividir o projeto em duas etapas: a criação de um malware capaz de obter
informações privadas sem a observância do usuário e a criação de software para se alertar
os usuários quanto a aplicações com possı́veis riscos de comprometimento da privacidade.

Para a construção do Malware, partiu-se dos seguintes procedimentos:

1. Definição das informações a serem obtidas do dispositivo e permissões associadas;
2. Especificação das tecnologias e funcionalidades dos componentes principais;
3. Implementação dos serviços maliciosos e da central de comandos;
4. Teste da integração entre os componentes (Samsung Galaxy S3, versão KitKat);
5. Definição de um App de controle de gastos diário para ser infectado;
6. Utilização das técnicas de injeção de código e reempacotamento (APKTool);
7. Teste e validação de seu funcionamento.

Para a criação da contramedida, idealizou-se os seguintes procedimentos:

1. Levantamento das permissões dos aplicativos instalados em um dispositivo;
2. Busca por metadados de cada aplicativo do mercado virtual Google Play;
3. Criação de uma interface amigável para apresentação dessas informações;
4. Criação de um detector de novas aplicações baseado em permissões especı́ficas;
5. Modelagem dos conjuntos, funções e regras Fuzzy (FuzzyLite);

3. Discussão e Resultados
A partir da construção do Malware, observa-se a fragilidade de detecção por parte da
plataforma Android quanto às ameaças de aplicações mal intencionadas. Uma possı́vel
trava é a de impedir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Além disso,
como um aplicativo pode ser assinado por qualquer desenvolvedor, a única alternativa de
prevenção padrão contra aplicações reempacotadas é por meio das atualizações.

No caso de um usuário ser conduzido à instalação de uma aplicação maliciosa, ou
um dispositivo estar em posse de invasores, os objetivos deste ataque são atendidos. A
essência do Trojan é se manter escondido, e com as técnicas aplicadas pode-se confirmar
que é possı́vel a obtenção de informações privadas sem a detecção do usuário.

Por meio da central de comandos, disposta na Figura 1, o invasor é capaz de
desempenhar requisições, salvas como comandos em um banco de dados externo, para
que os dispositivos infectados, quando conectados à rede, as leiam para extração e envio
de informações privadas tais como localização geográfica, contatos, fotos, e outras que o
invasor possa extrair no serviço malicioso.
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Figura 1. Central de Comandos - Obtenção de Informações Remotas

Em relação às permissões adicionadas ao Trojan, comuns em outros tipos de Apps
(e.g INTERNET, CAMERA, READ CONTACTS, ACCESS FINE LOCATION, etc), o
alto número destas em um único aplicativo pode se tornar suspeita, para usuários mais
atentos, durante a instalação. Para melhor discrição do malware, a inclusão de permissões
dosadas em várias aplicações infectadas é uma alternativa possı́vel embora a complexi-
dade da disseminação se eleva pois, a vı́tima teria de instalar todos os Apps infectados.

Referente à contramedida, na Figura 2, pode-se observar uma interface de simples
manuseio para a visualização detalhada dos metadados dos aplicativos (e.g número de es-
trelas, permissões, comentários, polı́tica de privacidade, etc), além de visar a importância
das permissões concedidas e a combinação dessas informações para a geração do ı́ndice
de risco individual de cada aplicação.

O maior desafio desta proposta é a elaboração das regras de inferência criadas,
uma vez que as mesmas devem ser cuidadosamente definidas por especialistas da área de
Segurança da Informação para uma precisão superior à desenvolvida neste estudo.

Ainda, a ideia por trás do mecanismo de inferência é detectar aqueles aplicativos
que mais se destacam na questão do uso exacerbado de permissões, muitas vezes desne-
cessárias, e também na ausência de polı́tica de privacidade ou comentários. Assim, uma
aplicação pouco conhecida, com excesso de permissões e desprovida de informações que
ajudariam na própria popularidade, seria considerada de alto risco, ou melhor, requerente
de uma atenção prévia do usuário antes da simplória inicialização.

Adicionalmente, as permissões foram agrupadas em cinco maiores grupos (técnica
utilizada no mecanismo de inferência) para que o usuário receba, como funcionalidade
de alerta ajustável, uma notificação quando algum aplicativo dentro desses grupos de
monitoramento é instalado ou atualizado.

Portanto, o usuário será capaz de visualizar as informações detalhadas na tentativa
de melhorar a compreensão dos riscos das permissões requeridas, combinadas com as
informações coletadas, para que, mediante a estimulação de uma visão crı́tica e cuidadosa,
seja decidido sobre a permanência do aplicativo em seu dispositivo.

4. Conclusão
De fato, constatou-se que é possı́vel, ainda em versões novas do sistema Android, a camu-
flagem de ações e obtenção de informações ilegalmente em aplicativos legı́timos, embora
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Figura 2. Contramedida Proposta - Funcionalidades Principais

sua eficácia seja limitada às ações conscientes dos usuários. O sistema de permissões da
plataforma é o foco principal deste estudo por representar um ponto de falha desafiador
ao envolver os próprios usuários como responsáveis parciais dos riscos existentes.

A elaboração do aplicativo de alerta de possı́veis riscos à privacidade possui como
contribuições principais a simplicidade de funcionamento, o teor conscientizador levado
aos usuários e a capacidade de modificação de aspectos da modelagem rapidamente
comparado a trabalhos que utilizam técnicas intrusivas à plataforma para a prevenção
[Heuser et al. 2014]. E ainda, consegue ser mais completo de informações sobre meta-
dados e resposta quanto à classificação de risco comparado ao aplicativo de segurança
similar PrivacyApp [SNOOPWALL 2015].

Dessa forma, por meio deste estudo, pode-se perceber a importância do conheci-
mento do mapeamento entre as permissões requeridas pelas aplicações e o poder de acesso
aos recursos do dispositivo, além da conscientização da verificação de informações im-
portantes previamente à aquisição independentemente da aparência ou propósito.
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Abstract. At the same time the architecture of the Software Defined Networking
- SDN has to be promising, there are some security challenges to be overcome in
the implementation of such technology. The need for authentication of network
components becomes a key issue in SDN due to centralization of logic con-
trollers. This paper proposes the implementation of a public key infrastructure
combined with the use of self-signed certificates as a possible solution to the
authentication problem of the origin in a SDN OpenFlow.

Resumo. A mesmo tempo em que a arquitetura das redes definidas por software
(Software Defined Networking - SDN) apresenta-se promissora, existem alguns
desafios de segurança a serem transpostos na implementação de tal tecnologia.
A necessidade de autenticação dos componentes da rede torna-se uma questão
fundamental em SDN devido a centralização lógica dos controladores. Este
trabalho propõe a implementação de uma infraestrutura de chaves públicas ali-
ada a utilização de certificados auto-assinados como uma possı́vel solução ao
problema de autenticação da origem em uma SDN OpenFlow.

1. Introdução
A abstração de rede proporcionada pela arquitetura SDN aliada a programabilidade e
visão centralizada chamaram a atenção de profissionais de TI e pesquisadores do mundo
todo, movendo rapidamente o conceito para uma realidade [Nadeau and Gray 2013].
A divisão entre o plano de controle e plano de dados permite que a tomada de de-
cisões antes realizada nos dispositivos, seja efetuada em outro ponto da rede através
de software [Guedes et al. 2012]. A inteligência para tomada de decisões está concen-
trada no plano de controle, executada por uma entidade de rede chamada de controlador
[Nadeau and Gray 2013]. Uma das primeiras abordagens que fundamentou o paradigma
SDN foi a definição do protocolo OpenFlow [OpenFlow Specification-Version 2013]. O
Openflow pode ser utilizado para prover diversas funcionalidades nas infraestruturas de
rede, como por exemplo a implementação gradual de recursos e funcionalidades relacio-
nadas a segurança.

As redes de computadores, tanto as tradicionais quanto as SDN, necessitam de
mecanismos de segurança. Um dos mecanismos de segurança aplicado as rede de compu-
tadores é a autenticação de portas, a qual restringe o acesso não autorizado de dispositivos
a uma rede local [Barros and Foltran Junior 2008]. As estações finais que se conectam a
uma rede de computadores nem sempre serão confiáveis, podendo apresentar inúmeras
vulnerabilidades. O protocolo OpenFlow, apesar de largamente utilizado em SDN, não
possui um mecanismo nativo para autenticação segura da origem. Por padrão, as estações
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finais se autenticam a uma rede OpenFlow através da validação de seus endereços MAC
(Media Access Control) ou IP (Internet Protocol), com base na lógica de comutação de
pacotes definida pelo administrador da topologia.

O presente artigo propõe a implemetanção de uma infraestrutura de chaves
públicas aliada a utilização de certificados auto-assinados como possı́vel solução ao pro-
blema de autenticação da origem em uma SDN OpenFlow.

2. O Paradigma das Redes Definidas por Software
O paradigma SDN desacopla o controle de encaminhamento dos dados e estreita a
interação entre aplicações, dispositivos e serviços de rede, sejam estes reais ou virtuali-
zados [Guedes et al. 2012]. Uma SDN possibilita a seu administrador o desenvolvimento
de uma lógica centralizada, implementação gradual de recursos e visão global da rede,
consolidando as ações em um único ponto de controle. A rede torna-se independente dos
fabricantes de equipamentos pois os dispositivos são responsáveis apenas por executar as
decisões previamentes definidas pelo controlador [Nadeau and Gray 2013]. O plano de
controle é responsável por estabelecer um conjunto de dados utilizado para a criação de
uma tabela de encaminhamento. Essa tabela é utilizada pelo plano de dados para enca-
minhar o tráfego no destino correto [Guedes et al. 2012]. O plano de dados é responsável
pela comutação e repasse dos datagramas na rede. Tal plano opera em nı́vel de link cole-
tando os datagramas entrantes via inúmeros meios fı́sicos, tais como fibra óptica, cabeado
ou sem fio [Nadeau and Gray 2013].

Em uma arquitetura SDN, interfaces Southbound são usadas para a comunicação
entre o controlador e o plano de dados, possiblitando alterações na rede em tempo real.
Tais interfaces podem ser de código aberto ou proprietárias e constituem uma camada
de abstração para o controle e gerenciamento da topologia. Umas das formas de imple-
mentar interfaces Southbound é através do protocolo OpenFlow. Os elementos chave do
protocolo OpenFlow tornaram-se parte da definição comum de SDN. Tais elementos são
a separação do plano de controle e plano de dados. O OpenFlow estabelece um protocolo
padrão, que age como mediador entre o controlador e os equipamentos da rede, por meio
de uma API moderna e extensı́vel [OpenFlow Specification-Version 2013]. É importante
salientar que o OpenFlow é um conjunto de protocolos e uma API. Não devemos catego-
rizar o OpenFlow como um produto por si só, ou uma única caracterı́stica de um produto,
pois o controlador não executa nada sem uma API para determinar as regras como os
pacotes devem ser comutados [Nadeau and Gray 2013].

3. Desafios de Segurança em SDN
Ao mesmo tempo em que a arquitetura SDN apresenta-se promissora, existem alguns
desafios de segurança a serem transpostos na implementação de tal tecnologia. A
centralização do plano de controle traz inúmeras vantagens, como programabilidade,
lógica centralizada e visão global da rede [Nadeau and Gray 2013]. Tais atributos re-
presentam significativos benefı́cios, porém aumentam a exposição do controlador e suas
aplicações a ataques de DOS e interceptação de fluxos. Em uma rede OpenFlow, todo
pacote é analisado, estando um pacote com o cabeçalho não associado aos fluxos existen-
tes, é enviado para inspeção do controlador. Caso algum comutador da topologia envie
uma quantidade incomum de novos cabeçalhos de pacotes para o controlador, tal entidade
poderia ter seus recursos de processamento esgotados[Kreutz et al. 2013].
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A necessidade de autenticação dos elementos de rede não é exclusividade de uma
SDN, tão pouco um novo paradigma, redes convencionais sem separação do plano de
dados e controle apresentam o mesmo tipo de problema [Kreutz et al. 2013]. A questão
peculiar em uma SDN é o aumento da criticidade desse fato, pois estando um nó da
rede comprometido, alvos como o controlador e estação de gerenciamento podem ser
alcançados, tornando a rede vulnerável [Kreutz et al. 2013]. O protocolo OpenFlow provê
programabilidade a rede, porém, não possui um mecanismo nativo para autenticação de
portas [OpenFlow Specification-Version 2013]. Por padrão, as estações finais se autenti-
cam a uma rede OpenFlow através da validação de seus endereços MAC (Media Access
Control) ou IP (Internet Protocol), com base na lógica de comutação de pacotes definida
pelo administrador da topologia. Um atacante poderia obter o endereço MAC ou IP de
uma estação legı́tima e configurar esses dados em uma estação invasora. Caso o acesso
fosse bem sucedido, a estação maliciosa poderia explorar aplicações vulneráveis no plano
de controle ou disparar um ataque de DOS contra o controlador, consumir recursos de
link, memória e processamento dos comutadores, gerando indisponbilidade de serviços
na topologia.

4. Proposta para Autenticação de Portas em SDN
Em um ambiente de rede onde o meio fı́sico é compartilhado ou aberto, como nas redes
sem fio e redes cabeadas, a necessidade de confiança nas estações finais torna-se um as-
pecto fundamental na topologia [Barros and Foltran Junior 2008]. Uma forma encontrada
para resolução desse problema foi o desenvolvimento de protocolos para autenticação de
portas, provendo controle de acesso a uma rede computacional. O padrão 802.1X é ampla-
mente utilizado em mecanismos para autenticação de portas, tal padrão provê autenticação
entre clientes de rede e os equipamento nos quais estão conectados.

O padrão IEEE 802.1X possibilita o acesso autenticado em redes Ethernet, To-
ken Ring e redes sem fio padrão 802.11, também oferece suporte ao protocolo RADIUS
(remote authentication dial in user service support). Até que o cliente esteja devida-
mente autenticado, o controle de acesso 802.1X habilita somente o tráfego do protocolo
EAP Estensible Authentication Protocol na porta onde a estação estiver conectada. O
EAP apresenta uma alternativa para interligação de redes devido a sua capacidade de
adaptação a novos mecanismos de autenticação e pode por exemplo ser utilizado em con-
junto com o protocolo TLS para implementações onde sejam utilizados certificados digi-
tais [Barros and Foltran Junior 2008]. O EAP-TLS usa certificados padrão X.509 para
verificar a identidade do usuário, aplicação ou estação de trabalho, supurtando ainda
autenticação mútua.

Um modo de prover autenticação, integridade e confidencialidade em uma SDN
é através da implementação de uma infraestrutura de chaves públicas. Tal infraestrutura
é uma composição de segurança cujos serviços são executados e entregues utilizando
conceitos e técnicas de criptografia assimétrica [Adams and Lloyd 2003]. Isso significa
que para a encriptação de uma mensagem serão necessárias uma chave pública e uma
chave privada. As infraestruturas de chaves públicas são responsáveis pela distribuição e
gerenciamento de tais chaves. Podemos dizer ainda que tais infraestruturas foram desen-
volvidas para autenticar e identificar usuários e serviços, garantindo que as informações
trocadas estejam disponı́veis apenas as entidades autorizadas, assegurando que se uma
entidade realizar uma ação, não poderá negar que a realizou [Adams and Lloyd 2003].
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O presente artigo propõe o desenvolvimento de um mecanismo de autenticação
para estações finais em uma SDN OpenFlow através da implementação de uma infraes-
trutura de chaves públicas. O mecanismo proposto irá adotar o padrão 802.1x para realizar
a troca de mensagens com as estações de trabalho na camada de enlace. As estações de-
verão enviar um pacote 802.1x com o método de autenticação EAP-TLS ao controlador.
O mecanismo de autenticação deverá realizar a troca de mensagens 802.1x com a estação
e receber um pacote com conteúdo EAP proveniente da estação suplicante. Posterior-
mente o mecanismo de autenticação deverá encaminhar a requisição para o servidor RA-
DIUS, que por sua vez, irá consultar a raiz de certificação e identificar se a estação possui
um certificado válido. A raiz de certificação é responsável pela emissão, gerenciamento
e revogação de certificados para a SDN. A assinatura dos certificados será realizada pela
autoridade certificadora, que atesta a autenticidade do certificado através de sua chave pri-
vada. Caso as credenciais estejam corretas, a estação de trabalho recebe uma mensagem
de sucesso e o processo de autenticação é concluı́do. Por fim, as tabelas de encaminha-
mento serão criadas por um mecanismo de controle de fluxo e repassadas ao comutador
que passará a tratar os pacotes oriundos dos dispositivos previamente autenticados.

5. Conclusão
Pela observação dos aspectos analisados nesse artigo, entende-se que a segurança de
uma SDN necessita de mecanismos eficientes para autenticação e controle de acesso.
A centralização lógica dos controladores e a criticidade de suas aplicações nos fazem en-
tender quão importante é a autenticação da origem em uma arquitetura SDN. A falta de
um mecanismo seguro para autenticação dos dispositivos finais poderia permitir que uma
estação maliciosa disparasse ataques contra o controlador e provocasse indisponibilidade
de recursos na rede. O desenvolvimento de um mecanismo de autenticação com base na
utilização de certificados auto-assinados poderia garantir autenticação da origem em uma
SDN, dificultando o acesso de estações maliciosas na topologia.
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Abstract. The lack of security in an specific part of an application can make it
entirely vulnerable to attacks. It is assumed that a system is not safe if it allows
an attacker to find ways to access sensitive data that should be kept private.
Based on the severity of the problem that the exposition of these data can bring
about, in this paper it is proposed a detailed analysis of a system in order to
expose the most serious threats found.

Resumo. A falta de segurança em uma parte especı́fica de uma aplicação pode
torná-la inteiramente vulnerável à ataques. Assume-se que um sistema não é
seguro se permite que algum atacante encontre meios de acessar dados sensı́veis
que devem ser mantidos privados. Com base na severidade do problema que a
exposição desses dados pode acarretar, neste trabalho é proposta uma análise
detalhada de um sistema a fim de expor as ameaças mais sérias encontradas.

1. Introdução
Aplicações web estão presentes diariamente na vida das pessoas. Tornou-se comum dis-
por desse meio para realizar as mais diversas atividades, desde acessar uma rede social
a consultar o extrato da conta bancária. É frequente que estas aplicações utilizem e ar-
mazenem dados sensı́veis de seus usuários. Podemos pensar em uma aplicação de home
banking, onde, ao autenticar-se por meio de senha, é possı́vel obter acesso ao número do
cartão, número da agência e até saldo da conta do cliente.

Apesar dos riscos, muitas aplicações contém diversas vulnerabilidades. Dentre
elas, as que aparecem com mais frequência e oferecem mais risco à aplicação são re-
latadas no Top Ten da OWASP (Open Web Application Security Project). Esse projeto
visa auxiliar as empresas a desenvolverem, operarem e manterem aplicações seguras e
confiáveis. A cada três anos a OWASP divulga o Top Ten, uma lista contendo as dez
fragilidades mais exploradas e de maior impacto nas aplicações [OWASP 2015]. Para-
lelamente, é lançado um documento chamado Testing Guide, um guia para a realização
de Penetration Tests em sistemas web. O objetivo de executar Pentests é a avaliação da
segurança através da simulação de um ataque malicioso no ambiente da aplicação.

Este trabalho visa realizar Penetration Tests em uma aplicação (mantida anônima
para sua segurança) utilizando o Top Ten e o Testing Guide da OWASP como referências.

2. Conceitos básicos e trabalhos correlatos
Diversos trabalhos abordam os testes de uma forma geral, explicando algumas técnicas
para exploração de falhas ([de Souza 2012],[da Silva and Pereira 2013]). Porém, foi
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difı́cil achar estudos que ensinem e exemplifiquem como pôr em prática todo o conteúdo.
Por este motivo, nenhum trabalho contribuiu de forma significativa no auxı́lio à aplicação
dos testes de penetração. Este artigo se preocupa não somente com a parte teórica, mas
também com a prática dos conceitos tratados, tendo como finalidade elaborar um guia
para auxiliar na aplicação dos testes aqui expostos. Porém, devido ao curto espaço do ar-
tigo, não será possı́vel demonstrar a execução de todos os testes. Serão expostos somente
os que reportaram os erros mais graves, são eles: Broken Authentication and Session
Management e Cross Site Scripting.

3. Proposta
Para melhor entender os riscos de ter um sistema frágil e a importância dos testes que
serão descritos a seguir, é necessário saber que basta uma única vulnerabilidade para
acabar com a segurança de toda a infraestrutura de uma aplicação [Maggi et al. 2009].

Este trabalho tem como finalidade ampliar a abrangência e o detalhamento dos tes-
tes expostos, de modo que seja possı́vel tomá-lo como base para testar qualquer aplicação
web. É necessário saber que existem várias maneiras de tentar invadir uma aplicação. A
técnica utilizada aqui é chamada de Black Box. É a técnica utilizada quando não temos
informação alguma de código ou estrutura da aplicação que pretendemos invadir. Antes de
tudo, foi feita uma varredura automática com a ferramenta Zed Attack Proxy [ZAP 2015].
A partir de agora serão apresentadas as principais falhas encontradas, divididas de acordo
com a vulnerabilidade na qual se encaixam segundo o Top Ten.

3.1. Broken Authentication and Session Management
O objetivo deste teste é tentar burlar a etapa de autenticação. Na aplicação em questão,
ao criar novos usuários e realizar testes manuais simples através da interface, as seguintes
fragilidades foram encontradas.

Senhas fracas. Foi possı́vel cadastrar uma conta com senha em branco. É ne-
cessário solicitar ao cliente que crie uma senha forte, mudando a polı́tica de senhas do
site para incluir, por exemplo, um sı́mbolo ou um número e ter um tamanho mı́nimo.

Enumeração de usuário. Na página de autenticação, ao informar um
usuário válido com senha incorreta, é apresentada a mensagem de erro “A
senha digitada está incorreta.”e a URL exibida após o redirecionamento é
“/portal-autenticacao-web/login.jsp?erroauthc=erro.autenticacao.senha.incorreta”.
Porém, ao informar um usuário inexistente, a mensagem apresentada é
“A conta informada não existe.”e a URL exibida é “/portal-autenticacao-
web/login.jsp?erroauthc=erro.autenticacao.usuario.inexistente”. Isto significa que
qualquer pessoa pode enumerar os usuários existentes dentro do sistema. O correto, em
qualquer sistema, é retornar sempre o mesmo tipo de erro, devendo este ser genérico,
impossibilitando que um atacante consiga listar os clientes. É também necessário que
as URLs referentes aos erros de autenticação também sejam genéricas e não forneçam
pistas.

Bloqueio para tentativas de login. Não há mecanismo para bloquear a conta após
sucessivas tentativas de login com senha incorreta, o que permite que um atacante erre a
senha infinitas vezes ao tentar entrar no sistema. A maneira mais recomendável de im-
plementar a autenticação é bloquear o número de tentativas de acesso e, a partir de então,
barrar a entrada com um CAPTCHA. Um CAPTCHA é um teste que pode ser facilmente
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resolvido por seres humanos, mas que está além da capacidade de solução da maioria
das máquinas que conhecemos hoje. Segundo Yan e Ahmad [Yan and Ahmad 2008], esta
tecnologia já é quase o mecanismo de segurança padrão para evitar ataques indesejáveis,
como bot, sendo assim um mecanismo de defesa extremamente importante.

Força bruta. Sabendo que a aplicação possui estas três vulnerabilidades, é
possı́vel aplicar um ataque chamado Brute Force. Consiste em uma verificação automa-
tizada de todas as possı́veis senhas de um usuário, inserindo-as no sistema até encontrar
a correta. Nesse caso um atacante dispõe de todos os requisitos para este tipo de invasão:
senhas fracas, que podem ser descobertas rapidamente por um programa; um usuário
válido, que pode ser obtido através da enumeração; e em momento algum a execução vai
parar, pois não há um bloqueio que evite o teste repetido das senhas. A máquina que está
executando brute force só será interrompida quando encontrar a senha correta.

Atributos de cookie. Resumidamente, cookies são gerados pelo servidor e envi-
ados ao cliente quando um usuário acessa uma aplicação e esta precisa se certificar da
identidade do usuário para várias requisições posteriores. Dessa maneira, o cliente vai
continuar enviando o cookie de volta ao servidor em várias conexões. Este teste busca
verificar se a aplicação assina corretamente o cookie e os atributos do mesmo. Ao acessar
a página inicial da aplicação em questão, é definido um valor de cookie que é utilizado
para controlar a sessão do usuário. Foi possı́vel concluir, através da resposta do servidor,
que alguns dos atributos estão configurados de maneira errada:

HttpOnly. Evita que o cookie seja acessado por um script do lado cliente. A flag
não estava presente na aplicação, o que significa que, caso um atacante consiga rodar um
JavaScript, este pode obter acesso ao valor do cookie e sequestrar a sessão da vı́tima.

Domain. Especifica domı́nios e subdomı́nios do sistema. A flag não estava pre-
sente. É importante ressaltar que, no caso de este atributo não estar presente, o hostname
do servidor que gerou o cookie será usado como domı́nio padrão. Assim, o cookie poderia
ser enviado para qualquer subdomı́nio criado, como “hacker.dominio.com.

Path. Completa o domain, fornecendo o diretório especı́fico para qual o cookie
é válido. A flag estava presente com o valor “/home”, omitindo uma “/”ao final. Isto
permite que o navegador envie o cookie para qualquer caminho cujo prefixo seja “/home”,
por exemplo: “/home-atacante”, que seria uma página semelhante a original, enganando o
usuário para que este entre com dados pessoais, e estes sejam interceptados pelo atacante.

3.2. Cross Site Scripting
Os resultados encontrados nesta fase revelam uma situação alarmante na aplicação. O
teste exposto a seguir foi aplicado conforme o escopo fornecido pelo Testing Guide.

Testing for Cross Site Scripting Stored. Este teste consiste em encontrar vetores
de entrada (inputs) no sistema e inserir dados maliciosos que serão armazenados no banco.
Na sequência, é preciso acessar as páginas que apresentam esse valores recuperados do
banco e avaliar se foi aplicado algum filtro para o valor que persistimos. A forma correta
de implementar é utilizar filtros tanto na hora de persistir os dados, quanto na de recuperá-
los.

Para testar, foi inserido um JavaScript que executa um alert ao cadastrar um
usuário no banco. Quando a página inicial foi acessada o nome do cliente estava sendo
filtrado corretamente, aparecendo em um formato string. Porém ainda não é possı́vel sa-
ber se o filtro foi aplicado na hora de salvar os dados no banco ou ao recuperá-los. Para
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descobrir, bastou acessar a página que lista os dados do usuário.

Figura 1. JavaScript salvo sem filtro no banco.

Como é possı́vel perceber na Figura 1, ao acessar a página com os dados o script
foi executado, o que significa que não há filtro na hora de persistir e o script está sendo
salvo no banco de dados. O alerta não foi disparado na página inicial porque o filtro
estava sendo aplicado somente na hora de recuperar a informação. Isto pode gerar muitos
problemas, como por exemplo se esse banco for compartilhado e outras aplicações fizerem
uso dele, estes outros sistemas podem não ter filtro na hora de mostrar os dados do usuário.

O ataque simulado nos testes executa um alerta, mas este é apenas um dos muitos
comandos que podem ser persistidos nos vetores de entrada. Ao invés de um alert, o
atacante poderia roubar a sessão do usuário ou redirecioná-lo para um site de phising.

4. Considerações finais
Este trabalho teve como propósito instruir sobre a importância de implementar um sis-
tema da maneira mais segura possı́vel, com base nos possı́veis erros que podem decorrer
das vulnerabilidades existentes. Teve também a finalidade de servir como guia detalhado
para a execução de dois dos testes apresentados pelo Testing Guide da OWASP. Devido
ao espaço limitado não foi possı́vel incluir todos os dez testes do Top Ten. Foram seleci-
onados os considerados mais severos e predominantes segundo a OWASP.

É muito importante ter em mente que, embora os testes sejam executados de ma-
neira individual e dessa forma sejam padronizados no Testing Guide da OWASP, eles não
são realmente isolados, pois uma vulnerabilidade pode tornar a outra muito mais perigosa
dependendo da forma como foi implementada, o que torna ainda mais importante garantir
que não hajam erros na aplicação.
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Abstract. The smart device market has been growing rapidly along with the
great technological advances from the past decades. Those devices have high
computing power and storage, with increasingly more users keeping in them a
great amount of information, many of them sensible. In this scenario, the user
to device authentication has an extreme importance. In this paper, we survey the
most relevant/recent authentication methods and known attacks in smart devi-
ces. Finally, we present a comparative analysis of them, along with the future
directions of research in the area.

1. Introdução
A autenticação de um usuário em um dispositivo compõe grande parte da segurança dos
dados contidos naquele equipamento. Ela provê também a autorização e consequente-
mente a prestação de contas do usuário, conceitos apresentados em [Conrad 2012]. Nor-
malmente, o dispositivo define um método a ser utilizado em que o usuário, ao requisitar
acesso ao dispositivo, deve prover a devida autenticação. Caso o usuário seja autenticado,
ele está autorizado a utilizar o dispositivo com determinados privilégios.

Smart devices são caracterizados principalmente por seu poder computacional e
de armazenamento. Na medida em que a tecnologia provê maiores poderes aos dispositi-
vos, os usuários aumentam a quantidade de informação armazenada neles e, consequente-
mente, o uso malicioso se torna mais perigoso. Juntamente a isso, o fato de grande parte
dos smart devices serem móveis, sujeitos a ambientes com presenças desconhecidas, tor-
nam a autenticação usuário-dispositivo imperativa. Geralmente, a autenticação é feita a
cada uso, o que torna a usabilidade um fator de extrema importância em dispositivos com
alta demanda de uso, como smartphones e tablets.

O objetivo desta survey é apresentar as principais e mais recentes tendências em
técnicas de defesa e ataque no contexto de autenticação de usuários em smart devices.

2. Defesas
Mecanismos de autenticação comumente se dividem em três categorias: (i) algo que você
sabe, (ii) algo que você é, (iii) algo que você possui. Na primeira categoria, o usuário
se autentica através de um segredo compartilhado com o dispositivo (PINs e senhas). Na
segunda, o usuário se autentica através de fatores biométricos (digital, voz, rosto). Por
fim, algo que você possui inclui os mecanismos baseados em um autenticador externo
fı́sico (Token, smart cards).

Nesta seção, apresentamos algumas frentes de trabalho recentes na área de
autenticação entre usuário e dispositivo, com trabalhos publicados em importantes con-
ferências internacionais.
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2.1. Algo que você sabe

Nessa categoria, o usuário se autentica mostrando que tem conhecimento de um segredo
previamente definido. Os mecanismos mais comuns incluem PINs, senhas e, em dispo-
sitivos Android, o conhecido Pattern Lock. Esses mecanismos são conhecidos por serem
simples e fáceis de usar, porém, vulneráveis a diversos ataques, alguns igualmente sim-
ples. Devido à imensa popularidade desses mecanismos, muitos autores, como Arif e
Mazalek [Arif and Mazalek 2013], buscam formas de torná-los mais seguros, mantendo
a usabilidade e simplicidade.

2.2. Algo que você é

Nesta categoria o usuário se autentica através de uma caracterı́stica inerente e única ao
indivı́duo, como suas digitais, voz ou rosto. Esses mecanismos de autenticação tem se po-
pularizado à medida que a tecnologia necessária avança e se torna mais precisa e acessı́vel.
Trabalhos mais recentes, como o trabalho de [Mock et al. 2012], buscam por novos fa-
tores biométricos que sejam mais facilmente reconhecidos ou por técnicas melhores para
reconhecer os fatores já utilizados.

2.3. Novas estratégias

Existem ainda mecanismos de autenticação que não se encaixam bem nas categorias exis-
tentes. Tais mecanismos se aproveitam dos sensores e de caracterı́sticas particulares de
alguns smart devices (a mobilidade, por exemplo) para a autenticação. Jakobsson et
al. em [Jakobsson et al. 2009], propõem um trabalho nessa linha, concebendo um meca-
nismo de autenticação implı́cita, usando sensores e analisando o uso cotidiano do usuário
para criar um padrão de uso e a partir deste determinar se o usuário é legı́timo.

3. Ataques
A ampla disseminação de smart devices e o aumento constante de informações pessoais
armazenadas neles tornam seu uso malicioso um problema. Além da grande quantidade
de malwares disponı́veis atualmente, os adversários contam com uma nova classe de ata-
ques aos métodos de autenticação existentes baseados em visão computacional. Nessa
seção, vamos classificar os ataques aos métodos de autenticação em três categorias: (i)
identificação de textos da tela ou de reflexos da mesma, (ii) utilização de resı́duos dei-
xados na tela, (iii) reconhecimento da entrada quando o adversário não possui, ou possui
parcialmente, visão da tela.

Todas as três categorias apresentam ataques eficazes com grandes percentuais de
acerto, comprometendo a segurança do usuário (dados apresentados na tabela 1 ao final
da seção). As duas primeiras categorias dependem de um contato direto com a tela do
usuário. A terceira categoria não exige visualização completa da tela, o que representa
uma vantagem sobre as demais.

3.1. Análise de textos da tela ou seus reflexos

Nessa categoria, o adversário faz uma abordagem direta de textos da tela do usuário ou de
reflexos da mesma. Se enquadram nessa sessão técnicas que consistem na observação
direta da tela do usuário e seus reflexos, exemplificados em [Maggi et al. 2011] e
[Raguram et al. 2011], respectivamente.
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3.2. Análise de resı́duos deixados na tela

Os ataques dessa categoria são comumente chamados de smudge e consistem na análise
direta da tela do smartphone para identificação de resı́duos, como óleo corporal e digitais,
deixados pelo toque do usuário. Em [Andriotis et al. 2014] há a descrição de um ataque
do tipo smudge para identificação de esquemas de autenticação por inserção de padrão.

3.3. Reconhecimento de entradas com visibilidade comprometida da tela

Nos ataques dessa categoria, o adversário não precisa ter acesso direto a tela do dispositivo
alvo. Técnicas de visão computacional são aplicadas para detecção da senha do usuário
em situações em que o adversário não consegue ver diretamente textos, popups, reflexos
ou traços corporais presentes na tela do usuário. Os ataques contemplados nessa categoria
gravam o usuário digitando sua senha e utilizam algoritmos que estimam a posição do
toque do usuário na tela para descobrir sua senha.

Um ataque deste tipo é apresentados em Shukla et al. [Shukla et al. 2014]. Nele
técnicas de visão computacional são utilizadas para determinar quais pontos da tela foram
tocados pelo usuário e, assim, descobrir seu segredo.

3.4. Outros Ataques

Há uma gama de ataques difı́cil de se classificar e que não se encaixa nas categorias
anteriores. Todavia, é de considerável importância para os estudos de autenticação entre
usuário e dispositivo no que diz respeito ao conhecimento e aprimoramento de técnicas
de autenticação. Esses ataques utilizam uma abordagem peculiar para revelar o segredo
do usuário, uma vez que visam utilizar recursos do próprio dispositivo alvo como som,
câmera, microfone e sensor de luz, para obter a informação. Um exemplo desses ataques
é contemplado em [Simon and Anderson 2013].

A tabela 1 relaciona os ataques mencionados nessa seção, os mecanismos atacados
por eles e suas respectivas taxas de acerto.

Ataque Mecanismo
Atacado I Taxa de Acerto Mecanismo

Atacado II Taxa de Acerto

Smudge Pattern Lock
Incompleto 92.0%

Pattern Lock
Completo 68.0%

Análise da Tela (Direto) Inserção de
Caracteres 98.85% - -

Análise da Tela (Reflexos) Inserção de
Caracteres 92.0%

Inserção de
textos 35%

Visão Computacional PIN
4 a 7 dı́gitos 94.0% - -

Outros Ataques PIN
4 dı́gitos 50%

PIN
8 dı́gitos 45%

Tabela 1. Mecanismos atacados e respectivas taxas de acerto para cada ataque.

4. Direções Futuras
Além de mecanismos mais resistentes à ataques, fatores biométricos e comportamentais
permitem a criação de mecanismos com maior usabilidade. Como por exemplo, nas pro-
postas de Jakobsson et al. [Jakobsson et al. 2009] e Mock et al. [Mock et al. 2012]. Por
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essa combinação de usabilidade e segurança, os autores deste trabalho acreditam que fu-
turas pesquisas na área se concentrarão em criar mecanismos de autenticação cada vez
mais precisos e simples, usando esses fatores intrı́nsecos ao indivı́duo.

Porém, acreditamos também que ainda há espaço no estado da arte para avanços
nos mecanismos de autenticação baseados em “algo que você sabe”, principalmente tra-
balhos que tornem os mecanismos mais seguros e resistentes à ataques, enquanto mantém
a usabilidade e simplicidade caracterı́sticas desses mecanismos.

5. Conclusão
Em um mundo ubiquamente conectado por smart devices, a autenticação de usuário para
dispositivo se torna um dos principais meios de se garantir a segurança de um sistema.
Como mostrado, há diversos métodos disponı́veis na literatura, em sua maioria baseados
na entrada de senhas, padrões ou biometria. Ao passo que algumas soluções se estabe-
lecem como padrões entre os usuários, novos ataques são projetados para elas. Isso abre
espaço para propostas de métodos mais seguros de autenticação, mas por muitas vezes
coloca em risco a usabilidade do método. Assim, caracterizamos um trade-off comum
nesse cenário de autenticação, entre segurança e usabilidade.
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Abstract. This paper presents the MGR-SISP Risk Management Methodology. 

Based on best practices and grounded in international standards, our goal is achieving 

a higher protection to Information Assets and Information and Communication 

Technologies in the Federal Administration, and also improving the investments in 

Information Security. 

Resumo. Este artigo apresenta a Metodologia de Gestão de Riscos MGR-SISP. 

Baseada em melhores práticas, consolidadas em normas e padrões internacionais, 

esta iniciativa tem como objetivo trazer um maior nível de proteção aos Ativos de 

Informação (AI) e às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na esfera da 

APF e também racionalizar os investimentos em Segurança da Informação. 

1. Introdução 

No âmbito da Administração Pública Federal (APF) do Brasil a manutenção de níveis 

satisfatórios de Segurança da Informação (SI) é de suma importância para se assegurar o 

fornecimento de serviços aos cidadãos e organizações, sobretudo em setores críticos 

como os de Energia, Transporte, Telecomunicações e Finanças. Não menos importante, 

esta manutenção contribui para evitar atos de espionagem, terrorismo, fraudes e crimes, 

que ameacem a soberania, os direitos individuais e a privacidade.  

Levantamentos realizados em órgãos da APF identificaram deficiências significativas no 

tratamento da SI [Acordão TCU 2585, 2012]. Por exemplo: 55% das organizações não 

possuem política corporativa de SI; 83% não classificam a informação para o negócio e 

90% não analisam os riscos. Estes dados sugerem que, mesmo com as importantes 

iniciativas conduzidas na APF nos últimos 15 anos [B823e, 2015], há a necessidade de 

ações estratégicas para a melhoria da Segurança da Informação. 

Este contexto motivou a elaboração de uma Metodologia de Gestão de Riscos de 

Segurança da Informação e de uma Ferramenta de Apoio, a serem disponibilizadas para 

adoção por parte de órgãos da APF. O objetivo principal desta iniciativa é de 

sistematizar a Gestão de Riscos, para assim prover informações objetivas, que tornem 

mais efetiva a identificação de ameaças e que orientem a adoção de controles eficazes e 

de custo viável. Um objetivo secundário é o de disseminar a cultura de Gestão de Riscos 

na APF. Almeja-se em suma uma abordagem prática, que leve a um maior nível de 

proteção dos Ativos de Informação (AI) e das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) na esfera da APF.  
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2. Iniciativas Relacionadas 

Podem ser identificadas iniciativas voltadas ao aprimoramento da SI na esfera da APF, 

como a Lei de Acesso à Informação, que estabelece um tratamento diferenciado para 

informações sigilosas [Lei 12527, 2011]. Destaca-se também o arcabouço normativo 

publicado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - 

GSI/PR nos últimos anos, destacando a [NC 02, 2008], que apresenta diretrizes para 

Metodologia de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações; a [NC 03, 2009] 

que aborda Política de Segurança da Informação e Comunicações; e em especial, a [NC 

04, 2013] que estabelece diretrizes para o processo de Gestão de Riscos de Segurança da 

Informação e Comunicações na APF. 

A Gestão de Riscos de Segurança da Informação (GRSI) é reconhecida como um 

caminho eficaz para se tratar questões de SI de maneira sistemática e voltada à 

racionalização e à priorização de investimentos.  

A [ABNT NBR ISO/IEC 27001, 2013], referência em SI, apresenta uma abordagem 

para estabelecer, implementar, operar, analisar criticamente, manter, melhorar e 

monitorar um Sistema de Gestão de SI. Um elemento crucial identificado é a 

necessidade de um modelo para análise, avaliação e aceitação de riscos. Este ponto é 

abordado de forma específica pela [ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2011]. Esta Norma, 

que inclusive é base para iniciativas na APF, como a [NC 04, 2013], estabelece uma 

visão de alto nível da Gestão de Riscos de SI, com ênfase no processo, mas sem detalhar 

atividades e técnicas. 

A metodologia IT-Grundschutz [BSI 100-2, 2008], desenvolvida pela agência de 

Segurança da Informação da Alemanha (sigla BSI), que estabelece um sistema de 

gerenciamento de SI, que visa a “atingir e manter um nível apropriado de Segurança da 

Informação”. A ferramenta [GSTOOL, 2004] apoia a utilização da Metodologia. Um 

aspecto importante a ser apontado é a redução de custos alcançada com procedimentos 

reutilizáveis, registrados em catálogos que contém ameaças padrão e proteções de 

segurança aplicáveis para processos de negócio e sistemas de TI típicos.  

A abordagem do NIST (National Institute of Standards and Technology) [NIST 800-39, 

2011], agência do departamento de comércio dos Estados Unidos, que integra as 

melhores práticas de gestão de riscos em TI, complementada pela [NIST 800-30, 2011] 

que apresenta um guia para a realização da atividade de avaliação de riscos. Como 

destaque tem-se a abstração de camadas para abordar riscos: i) nível da organização; ii) 

nível de missão e processos de negócio; e iii) nível de sistemas de informação. 

Existem outras abordagens, não descritas neste artigo por motivo de concisão. 

3. A Metodologia de Gestão de Riscos do SISP (MGR-SISP) 

A seguir é feita uma breve apresentação da Metodologia de Gestão de Riscos de 

Segurança da Informação do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação [SISP, 2015] (MGR-SISP), que é apoiada pela ferramenta denominada 

FAGR-SISP. 

3.1. Estruturação e Representação 

A MGR-SISP é associada a um processo, composto por subprocessos, que por sua vez 

são decompostos em atividades, e estas em tarefas. Os subprocessos são associados a 
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objetivos parciais específicos relacionados à gestão de riscos e são definidos com base 

nas fases principais estabelecidas na [ABNT NBR ISO/IEC 27005, 2011].  

O processo e cada subprocesso são caracterizados por descrições e por diagramas de 

fluxo de atividades, representados em BPMN (Business Process Model and Notation) 

[OMG, 2014]. Cada atividade (de cada subprocesso) é caracterizada pelos seguintes 

elementos: nome; descrição; diagrama de fluxo de tarefas (em BPMN); descrição das 

tarefas e dos respectivos responsáveis; condição para ser realizada; informações 

utilizadas; informações produzidas; condição para ser finalizada; templates e exemplos. 

Os subprocessos e as atividades da MGR-SISP geram informações que devem ser 

avaliadas e validadas (em geral, por um papel em um nível superior da GRSI) no final 

do subprocesso ou da atividade. Por exemplo, critérios de tratamento de riscos definidos 

pelo Gestor de Riscos (atividade Definir Critérios) são avaliados e aprovados (ou não) 

por um Representante da Alta Administração. São previstas, portanto, repetições de 

atividades para ajustes de informações e de decisões (por exemplo, para redefinir 

critérios de tratamento de riscos) e também repetições de subprocessos quando as 

informações forem inadequadas ou insuficientes para as decisões (por exemplo, para 

selecionar uma opção de tratamento de risco). 

A MGR-SISP estabelece também papéis (atores), conforme ideia presente em [NIST 

800-39, 2011], de estabelecer ações e responsabilidades em todos os níveis da 

organização, a saber: Representantes da Alta Administração; Gestores de Riscos; 

Responsáveis por Unidades da Organização; Proprietários de Ativos; e Auditores. 

3.2. Subprocessos e Atividades 

A Figura 1 mostra o fluxo de execução dos subprocessos da MGR-SISP. Os 

subprocessos e atividades, descritos sumariamente a seguir, são realizados com o apoio 

da FAGR-SISP.  

 
Figura 1. Processo MGR-SISP 

Estabelecer Contexto (EC) 

Este subprocesso trata dos pontos a serem definidos para o início da utilização da MGR-

SISP e da FAGR-SISP na organização. As principais atividades e tarefas são: 

 Definir os papéis e as responsabilidades e alocar recursos humanos. A estrutura atual 

de SI na organização é identificada. Papéis para a GRSI são identificados e adaptados 

e profissionais são alocados aos papéis.  

 Definir os objetivos, o escopo e as restrições da GRSI. Os objetivos estratégicos da 

organização, em especial que impactam o estado, a sociedade, e os cidadãos devem 

ser a base para identificar os objetivos da GRSI. Devem-se identificar as unidades 
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(setores) da organização envolvidas, conforme os requisitos de segurança e as 

restrições existentes, sobretudo as associadas a leis e regulações específicas do setor.  

 Realizar pré-análise da organização. Trata-se da aplicação de um questionário do 

Método de Avaliação de Nível de Segurança [YOO, 2007], que abrange 12 

categorias de controle e 54 itens de controle. Cada item deve ter o nível de 

implementação classificado entre 1 e 5. O resultado é uma avaliação abrangente do 

nível de maturidade da organização em cada categoria e a identificação de pontos 

fracos. Este resultado apoia decisões estratégicas e é útil para avaliar progressos. 

 Realizar pré-análise de unidades da organização. Também por meio de um 

questionário cada unidade (setor) avalia a criticidade dos seus ativos primários 

(processos de negócio e informações) com respeito aos atributos: Confidencialidade; 

Integridade; e Disponibilidade, em uma escala entre 1 e 5. O resultado é uma 

avaliação de criticidade de cada unidade e a ponderação da importância de cada 

atributo de segurança. Este resultado permite priorizar o investimento em SI. 

 Definir critérios. Trata de definir questões de apoio que orientem as avaliações a 

serem realizadas em atividades posteriores, nas quais as consequências e as 

probabilidades de riscos são identificadas em 5 classes: 1 - Muito Baixa (MB), 2 -  

Baixa (B), 3 - Moderada (M), 4 - Alta (A), 5 - Muito Alta (MA) [NIST 800-30, 

2011]. Isto envolve definir e documentar as seguintes questões e ações: 1) questões 

para apoiar a avaliação de consequências (impactos) de riscos para cada atributo 

(Confidencialidade; Integridade; e Disponibilidade) em cada classe de risco (MB, B, 

M, A, MA); 2) questões para apoiar a avaliação probabilidades de riscos em cada 

classe de risco; e tipos de ações que devem ser tomadas para o tratamento de riscos, 

para cada classe de risco. 

As informações de status da Segurança da Informação na organização, de requisitos de 

proteção, e as definições iniciais sobre a Gestão de Riscos, são a base para todas as 

ações subsequentes. 

Identificar Riscos (IR) 

Já este subprocesso busca identificar os riscos existentes e a adequação dos controles 

utilizados. Cada unidade da organização levanta as várias informações (possivelmente 

de forma simultânea e independente), que são validadas pelo Gestor de Riscos. 

Os responsáveis de cada unidade (e/ou proprietários de ativos) devem identificar e 

cadastrar os ativos (processos de negócio, hardware, software, locais físicos, etc.) e as 

respectivas informações. A FAGR-SISP filtra, de uma lista genérica de ameaças, 

àquelas que se aplicam a cada tipo de ativo, facilitando a identificação e descrição de 

ameaças associadas aos ativos. Analogamente, para cada ameaça, a FAGR-SISP filtra, 

de uma lista genérica de controles, àqueles que protegem o ativo da ameaça. O status de 

cada controle dever ser então investigado, documentado, e avaliado, da seguinte forma: 

não implementado, parcialmente implementado, totalmente implementado, ou não se 

aplica. Por fim, para cada controle não (ou parcialmente) implementado a FAGR-SISP 

filtra, de uma lista genérica de vulnerabilidades, àquelas relacionadas à ausência de 

controles para as ameaças aos ativos. Neste ponto quaisquer vulnerabilidades de ativos 

(associadas ou não a controles) devem ser identificadas e documentadas. 

As informações sobre ativos, ameaças, controles e vulnerabilidades, geradas de forma 

paulatina, e incrementalmente avaliadas, são consolidadas em um Mapa de Riscos. 
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Estimar Riscos (ER) 

Este subprocesso trata de estimar cada risco identificado, o que deve ser realizado em 

cada unidade da organização (também possivelmente de forma simultânea e 

independente). A estimativa leva em conta: consequências; probabilidades; e também os 

controles existentes, que quando eficazes reduzem à exposição aos riscos. 

Inicia-se com a identificação e avaliação de possíveis consequências de riscos. Para cada 

ativo e ameaça (um risco) a FAGR-SISP apresenta as questões de apoio cadastradas, de 

forma que o responsável possa estimar a consequência do risco, para cada atributo 

(Confidencialidade; Integridade; e Disponibilidade), associando-o em uma classe (MB, 

B, M, A, MA). O mesmo ocorre para a estimativa de probabilidades, pela associação do 

risco a uma das classes (MB, B, M, A, MA). As consequências dos riscos e as 

justificativas para as estimativas devem ser documentadas. A partir das estimativas 

efetuadas, a FAGR-SISP gera (aplicando uma matriz consequência-probabilidade) a 

estimativa do nível (valor numérico entre 1 e 9) e a classe (MB, B, M, A, ou MA) para 

cada risco. As estimativas são geradas separadamente em cada unidade da organização. 

O Mapa de Riscos é atualizado associando um nível para cada risco (ameaça a ativo). 

Avaliar Riscos (AR) e Tratar Riscos (TR) 

Nestes subprocessos os riscos são avaliados e tratados. É feita a consolidação dos riscos 

de todas as unidades da organização em um único Mapa de Riscos, que apresenta todos 

os riscos, ordenados por nível, de forma decrescente. Neste ponto, decide-se sobre a 

necessidade de retornar a subprocessos anteriores para obter mais informações ou para 

refiná-las.  

Todas as informações apuradas são utilizadas para tomar decisões sobre como tratar 

cada risco: reduzir, reter, transferir, ou evitar. Permitem também planejar ações futuras. 

Para cada risco e cada alternativa de tratamento, devem ser feitas estimativas de custo e 

prazo, e ser levantadas as possíveis restrições. Em especial, para opção “reduzir risco”, a 

FAGR-SISP recupera a informação sobre os controles não (ou parcialmente) 

implementados para os riscos. Cada controle destes representa uma opção de tratamento 

dos riscos identificados, para a qual as estimativas devem ser feitas. 

O Mapa de Riscos consolidado, ordenado, com as opções de tratamento de riscos e 

respectivas estimativas, é utilizado para as decisões sobre os tratamentos a serem 

realizados (controles a serem implementados). As decisões devem ser documentadas e a 

forma de monitoramento dos riscos deve ser definida. Enfim, devem ser elaborados 

Planos de Tratamento de Riscos (PTR), alocados a responsáveis definidos. 

Comunicar Riscos (CR) e Monitorar Riscos (MR) 

Estes subprocessos abordam as atividades de comunicação e de monitoramento, que 

estão embutidas nos outros subprocessos e são apoiadas pela FAGR-SISP. Além destas, 

destacam-se aqui as atividades para monitorar os status de execução dos PTRs, para 

monitorar os riscos e identificar a necessidade de reavaliações, e para monitorar e 

registrar incidentes de SI. 

4. Considerações Finais 

Versões anteriores da MGR-SISP foram avaliadas por especialistas em SI e por 

conhecedores da APF, resultando em modificações que levaram ao conteúdo aqui 

descrito. A FAGR-SISP encontra-se em desenvolvimento e será utilizada na próxima 
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etapa de validação, que consistirá em um projeto piloto, com a implantação e o uso da 

MGR-SISP e da FAGR-SISP em um órgão da APF. 

Não está no escopo deste artigo a comparação detalhada entre metodologias.  

A MGR-SISP foi elaborada buscando agregar características de metodologias bem 

sucedidas, para atender às necessidades e restrições identificadas na APF. Destacam-se: 

(i) alinhamento com leis, normas e com a estratégia de SI existentes na APF. (ii) 

flexibilidade e aplicabilidade a organizações com diferentes necessidades e realidades, 

levando à incorporação de pré-análises para o diagnóstico de necessidades. (iii) 

praticidade. Incitou à descrição de pontos concretos de técnicas e de atividades de GRSI, 

como tratadas em [ISO 31010, 2009], além do recurso de pré-estabelecer listas de tipos 

de elementos (restrições, consequências, ameaças, controles, vulnerabilidades), 

semelhante à solução em [BSI 100-2, 2008]. (iv) extensibilidade. Novos elementos 

podem ser adicionados às listas pré-estabelecidas, por exemplo, para contemplar 

ameaças e controles identificados como especialmente relevantes na APF. 
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Resumo. O termo software está cada dia mais onipresente no cotidiano das
pessoas, desde dispositivos para uso pessoal, transações comerciais, até em in-
fraestruturas crı́ticas como os setores financeiro, energético e transporte. Com
isso, surge a necessidade de garantir a segurança e a confiabilidade destes sis-
temas devido ao risco de uma falha de projeto, implementação ou configuração
se tornar um ponto vulnerável a ataques. O Inmetro, como órgão regulador,
tomou a iniciativa de estabelecer requisitos de segurança de software de forma
a incrementar a confiabilidade e a segurança destes dispositivos. Um dos requi-
sitos, que gerou muita polêmica, exige a abertura do código-fonte, levantando
preocupações por parte dos fabricantes quanto a preservação da propriedade
intelectual. Este trabalho apresenta um modelo de segurança para ambientes
de avaliação e testes de segurança de software, estabelecendo controles lógicos
como forma de mitigar possı́veis vazamentos de propriedade intelectual.

Palavras-chave: propriedade intelectual, avaliação e testes de segurança de
software

Abstract. The term software is increasingly omnipresent on people’s daily lives,
from personal use devices, business transactions, to critical infrastructure such
as financial banks, energy and transportation. So, it is extremely important to
ensure the security and reliability of these systems because of the involved risk
of a design flaw, implementation or configuration become a vulnerable point
for an attacker. Inmetro, as the regulator of metrology, has taken the initiative
to establish software security requirements in order to increase the reliability
and security of these devices. One of the requirements, which generated much
controversy, requires the disclosure of the source code, raising concerns by ma-
nufacturers about the preservation of intellectual property. This paper presents
a security model for software assessment environments and software security
testing, establishing logical controls as a way to mitigate potential intellectual
property leaks.

Keywords: intellectual property, software security assessment, software security
testing

1. Introdução
A presença de software em dispositivos utilizados direta ou indiretamente no cotidiano
das pessoas, sejam eles de uso pessoal ou de uso coletivo, cresce rapidamente. Para o uso
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coletivo, temos visto cada vez mais infraestruturas nacionais crı́ticas com software embar-
cado, por exemplo sistemas de controle para os setores energético, transporte e financeiro.
Qualquer falha de segurança de software nestas pode acarretar prejuı́zos inestimáveis a
uma nação. Exemplos mais tênues, mas não menos importantes, envolvem dispositivos
envolvidos em relações comerciais, por exemplo, medidores de grandezas fı́sicas, sejam
elas diretas (tempo, temperatura, massa, volume) ou indiretas (energia, velocidade). Neste
contexto, a garantia da segurança de software está mais relacionada a confiabilidade da
transação comercial entre as partes envolvidas.

Nos cenários supramencionados, fica caracterizada a importância de se avaliar e
testar a segurança de software em dispositivos de software embarcado, seja para evitar
prejuı́zos financeiros a nação ou para inibir fraudes perpetradas por uma das partes de
uma transação comercial. Neste contexto, o Inmetro (órgão regulador brasileiro) tomou
a iniciativa desde 2009 de estabelecer requisitos de segurança de software, bem como es-
tabelecer procedimentos de ensaio de segurança a fim de avaliar e testar o cumprimento
destes. Um dos requisitos envolve a abertura do código-fonte para análise de segurança
que combinada com detalhes de implementação, compilação do código-fonte e testes per-
mitem ao órgão regulador avaliar o nı́vel de confiabilidade e segurança de um dispositivo.

Inicialmente, houve uma certa resistência por parte dos fabricantes quanto a aber-
tura de detalhes de implementação de software (incluindo código-fonte) uma vez que po-
deria representar um risco a propriedade intelectual. Entretanto, após muitas discussões
ficou estabelecida que a melhor forma de garantir a segurança e a confiabilidade des-
tes sistemas seria a abertura de detalhes de implementação. Como forma de evitar va-
zamentos de propriedade intelectual uma vez que detalhes de implementação (inclusive
código-fonte) serão repassados para um avaliador, o Inmetro estabeleceu controles fı́sicos
e lógicos para o ambiente de avaliação e de testes de segurança de software. Estes contro-
les podem servir de base para qualquer entidade ou laboratório que seja acreditado para a
realização de tais atividades.

No presente trabalho, mostraremos uma proposta de aplicação de controles lógicos
a um ambiente computacional como forma de evitar vazamentos de propriedade intelec-
tual, propiciando um nı́vel de segurança “relativamente similar” aos controles estrita-
mente fı́sicos. A proposta envolve controles a serem adotados no ambiente de avaliação
e testes e um processo de avaliação e testes que está dividido em três fases: entrega de
documentação, avaliação e testes.

O artigo está estruturado da seguinte maneira. Na Seção 2 comparamos a aborda-
gem proposta com outras soluções que adotam controles fı́sicos. Na Seção 3 descrevemos
o ambiente de avaliação e os controles lógicos adotados para a obtenção de um ambiente
de avaliação e testes de segurança de software que evite “ao máximo” o vazamento de pro-
priedade intelectual. Seção 4 contém nossas considerações finais a respeito do ambiente
proposto.

2. Normas e Referências para Modelos de Segurança
Esta seção compara o ambiente de avaliação e testes de segurança de software baseado
em controles lógicos com abordagens de controles fı́sicos adotadas para controlar um
ambiente de avaliação. Uma avaliação de software tem essencialmente por objeto um
conjunto de algoritmos e procedimentos que na forma de programas e bibliotecas de pro-
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gramas, constituem o software em si. Estes elementos são usualmente designados como
ativos de informação. Dadas as questões legais de propriedade intelectual envolvidas, es-
tes ativos devem ser manipulados de forma segura, dentro de um ambiente computacional
apropriado para tal. Os cuidados para proteção deste ambiente e consequente segurança
dos ativos de informação envolvidos são baseados em boas práticas de gerenciamento
da segurança da informação, os quais são hoje explicitados em normas e padrões bem
difundidos.

Apenas como referência, é possı́vel citar as normas da famı́lia ISO 27000 que
se aplicam à gestão da segurança da informação. As normas ISO 27006 e 27007
estão intrinsicamente ligadas ao escopo deste trabalho. A primeira remete aos requisi-
tos para organizações que trabalham com auditoria e certificação de sistemas de gestão
de segurança da informação enquanto a segunda discute como essas organizações de-
vem ser auditadas, relacionando assim os conceitos de avaliação da conformidade e
acreditação, respectivamente. Outro padrão importante é o NIST Special Publication 800-
37 [NIST 2010], guia inicialmente voltado para a certificação e acreditação de sistemas de
informação no escopo do governo federal dos EUA. Atualmente este mesmo guia consti-
tui um arcabouço de gerenciamento de risco para sistemas de informação, especialmente
sistemas de gestão de segurança da informação.

Usualmente, programas voltados à avaliação da conformidade de ativos de
informação são baseados em normas em padrões similares àqueles descritos. Um exem-
plo é a Portaria Inmetro 008/2013 [INMETRO 2013], que estabelece os “Requisitos
de Avaliação da Conformidade para Equipamentos de Certificação Digital padrão ICP-
Brasil”, ou seja, a infraestrutura de chave pública brasileira. No Anexo E da respectiva
portaria são definidos os “Requisitos Mı́nimos de Segurança para Laboratórios de En-
saios”, que são os responsáveis pela verificação e certificação desta categoria de produto.
Esses ensaios incluem evidentemente testes e ensaios do software embarcado em dispo-
sitivos como smart cards, leitoras de cartão e HSMs (Hardware Security Modules). Uma
grande ênfase é dada a requisitos associados à segurança fı́sica e lógica dos chamados
ativos da informação, que incluem os códigos-fonte correspondentes ao software avali-
ado. O documento supracitado apresenta, por exemplo 5 nı́veis de segurança, para acesso
aos ativos de informação. Em especial os nı́veis 3, 4 e 5, denominados respectivamente
como Sensı́vel, Depósito e Depósito individual, são bem restritivos em questões como
controle e permissão de acesso, definindo requisitos especı́ficos como autenticação forte
e atividades verificadas por duas entidades autenticadas simultaneamente, por exemplo.
Entretanto, em casos quando os ativos de informação dizem respeito única e exclusi-
vamente ao software, determinadas medidas de segurança usualmente implementadas no
escopo de proteção fı́sica podem ser equiparadas a medidas de proteção lógica. Esta abor-
dagem pode ser justificada principalmente em função da redução de custos associados ao
uso de elementos de proteção fı́sica, bem como à facilidade de se automatizar e controlar
ambientes seguros.

A equiparação de medidas de segurança no escopo fı́sico e lógico, todavia, não é
algo tão trivial. É fato que, em muitos casos, a segurança dos ativos de informação pode
atingir um elevado nı́vel a partir de mecanismos fı́sicos de proteção. Considere-se por
exemplo o cenário onde a avaliação de determinado software é feita unicamente em um
ambiente confinado, sem comunicação com o meio externo, e onde o acesso ao mesmo é
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Figura 1. Modelo de segurança para avaliação e testes de segurança de software.

restritivo no sentido de impedir que pessoas envolvidas no processo adentrem ou deixem o
ambiente munidos de qualquer dispositivo passı́vel de uso para obtenção de informações
(tais como smartphones ou pendrives). Sem dúvida, tal cenário é dificil de ser equipa-
rado por qualquer mecanismo de proteção lógico, como por exemplo um terminal para
acesso somente de leitura aos ativos de informação. Todavia, a combinação de diferentes
tecnologias hoje disponı́veis para gerenciamento dos sistemas de informações, bem como
práticas consolidadas de codificação e testes de software, tais como a verificação em pares
e integração contı́nua, permitem se obter um elevado grau de segurança lógica dentro de
um ambiente razoavelmente flexı́vel em termos de segurança fı́sica e custo significativa-
mente inferior. A apresentação de alternativas similares àquelas aqui exemplificadas é o
escopo deste trabalho, tal como será detalhado nas próximas seções.

3. Modelo de Segurança
O modelo de segurança para o ambiente de avaliação e de testes de segurança de software
envolve dois computadores, um para o ambiente de avaliação e outro para o ambiente de
testes. As fases do processo de avaliação e de testes compreende três atividades: entrega
de documentação, avaliação e testes. Como em qualquer sistema baseado em um sistema
de informação, temos o papel de um administrador com plena capacidade de evadir a
segurança; contudo, com monitoramento, auditoria, administração em par e revezamento
do papel de administrador, inibi-se pelo menos más práticas que poderiam ser realizadas
por um administrador, bem como fornece meios para atribuir culpa. Detalharemos a
seguir uma visão geral dos ambientes para depois especificarmos sobre as atividades de
um processo de avaliação e testes de segurança de software, conforme a Figura 1. Todas
as propriedades do processo de avaliação de avaliação inibem ou dificultam o vazamento
de propriedade intelectual.

3.1. Ambientes de Avaliação e Testes

Ambiente de Avaliação

O ambiente de avaliação consiste de uma máquina Linux sem conectividade com a Inter-
net e sem acesso fı́sico as suas interfaces. Uma vez que as documentações entregues em
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formato digital (incluindo código-fonte) por parte do fabricante são armazenadas nesta
máquina, o isolamento da máquina com a Internet mitiga a exploração de vulnerabili-
dades oriundas de conexões externas; o isolamento das interfaces mitiga a extração de
memória volátil e não volátil.

A visualização da documentação é feita por meio do Protocolo de Desktop Re-
moto, do termo em inglês Remote Desktop Protocol (RDP) [xrdp ]. O protocolo RDP
possui três nı́veis de segurança para as conexões entre servidor e cliente, configurados por
meio de uma diretiva configuração. O nı́vel mais alto utiliza criptografia RC4 de 128 bits
nas duas vias. A utilização de criptografia no protocolo RDP impede que um atacante
obtenha as credenciais de um avaliador por meio da escuta (sniffing) dos pacotes na rede
local.

O controle de acesso a máquina remota é realizado pela autenticação do avalia-
dor por meio da solicitação de um usuário e senha. Uma vez autenticado, o avaliador
somente é autorizado a visualizar as documentações a ele atribuı́das. A atribuição da
documentação ao avaliador é feita pelo administrador que concede acesso somente de
leitura da documentação por meio de controle de acesso discricionário. Evita-se, por-
tanto, que o avaliador altere a documentação do fabricante e impede que usuários não
autorizados tenham acesso às documentações.

Mesmo que o acesso a documentação seja feito de forma remota, ainda é possı́vel
que o próprio avaliador, ou um atacante com as credenciais do avaliador, repasse a
documentação por meio da rede local para um computador atacante, e a transmite via
Internet. Também existe a possibilidade de o atacante armazenar a documentação em um
dispositivo externo. Aqui, considera-se o cenário de um atacante interno (insider) com
acesso a Internet (no modelo a máquina de avaliação não tem conectividade com a Inter-
net) e localizado na mesma rede da máquina de avaliação. Com isso, o atacante pode uti-
lizar de um cliente instalado na máquina de avaliação para criar uma conexão com o com-
putador atacante por meio da rede local com a finalidade de repassar a documentação. Por
exemplo, um navegador instalado na máquina para visualizar documentações em HTML,
permite ao atacante configurá-lo para conectar a um proxy situado no computador ata-
cante, e a partir desta conexão, repassar a documentação. Como forma de bloquear este
repasse, o ambiente de avaliação está por trás de um firewall, por meio de regras estabele-
cidas no iptables, interface para o firewall padrão do Linux. As regras somente permitem
que conexões RDP sejam aceitas no ambiente de avaliação, limitando ao avaliador a tra-
balhar somente com a visualização da documentação, impedindo a criação de conexões
externas e eventualmente o repasse de propriedade intelectual.

A inserção de documentações no ambiente de avaliação é feito pelo administrador
por meio do protocolo Secure Shell (SSH) [OpenSSH ]. Logo, além de permitir conexões
RDP, conexões para o serviço SSH e para o usuário administrador são habilitadas no fi-
rewall. Para evitar o acesso não autorizado e garantir o isolamento dos arquivos, que
usuários não transfiram documentações para seus próprios computadores, o serviço de
SSH está disponı́vel apenas para o administrador, visto que é possı́vel transmitir arqui-
vos através deste protocolo. O arquivo de configuração deste serviço possui uma dire-
tiva a qual apenas permite que os usuários listados nela possam se conectar, desta forma
inclui-se apenas o usuário utilizado pelo administrador. Adicionalmente por questões de
segurança limita-se o acesso apenas para a mesma sub-rede (interna). A autenticação do
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administrador é feita por criptografia de chave pública, evitando ataques de senha fraca
ou do tipo shoulder surfing.

O administrador eventualmente precisará instalar ou atualizar pacotes, nesta
ocasião haverá uma regra alternativa para as conexões, que uma vez em vigor, derru-
bará todas as conexões ativas e desativará o daemon RDP. Considera-se o ambiente de
avaliação no estado de manutenção, na qual poderá se conectar à Internet, porém apenas
um administrador com acesso ao SSH poderá estar conectado neste estado. Ao término
da manutenção, o administrador executará um procedimento (determinado em um script
bash) que reverte para as configurações do estado de produção, retornando as conexões
RDP e desabilitando o acesso à Internet, assim permitindo que as avaliações sejam reto-
madas.

Em um eventual caso que o disco seja comprometido, fisicamente removido
e possivelmente roubado, o atacante estaria impossibilitado de extrair a memória não
volátil, pois o disco inteiro (root filesystem) é criptografado utilizando o método dm-crypt
[dm crypt ]. Este método é muito mais recomendado para sistemas crı́ticos, inclusive
informações como nomes de usuários, programas instalados e logs são criptografados.

Dentro do ambiente de avaliação existirão várias máquinas virtuais convidadas
para a compilação dos códigos, uma vez que diferentes fabricantes precisam de ambien-
tes de compilação distintos. Tais ambientes serão instalados/configurados pelo mesmo
administrador do ambiente de avaliação. O processo de autenticação entre a máquina
convidada e a máquina anfitriã é feita via SSH, na qual o avaliador utilizará as mesmas
credenciais de acesso ao sistema remoto para logar na máquina virtual. Após autenti-
car, o avaliador terá autorização para acessar os dispositivos sob sua avaliação, através
do protocolo Secure File Transfer Protocol (SFTP). As máquinas convidadas terão suas
interfaces de rede configuradas como “host-only”, opção da configuração que permite que
a máquina convidada se comunique somente com a máquina anfitriã. Com isso evita-se
qualquer comunicação de um cliente interno da máquina convidada com o ambiente ex-
terno. Após o processo de compilação do código ser concluı́do, o sistema notificará o
administrador para copiar o binário resultante para o ambiente de testes.

Ambiente de Testes

O ambiente de testes requer que suas interfaces de entrada e saı́da estejam disponı́veis, e
é necessária uma conexão para gravar os dados nos dispositivos. O servidor de testes tem
acesso apenas ao binário que será gravado no dispositivo, pois caso a máquina de teste
possuı́sse também os códigos-fontes, seria uma via alternativa para o “mundo exterior” e
quebraria todo o isolamento anteriormente estabelecido no ambiente de avaliação.

A equipe de testes poderá ter permissões para administrar o ambiente de testes
de acordo com o necessário para o seu trabalho. Visto que este ambiente não estará
de posse da propriedade intelectual do fabricante, pelo menos não do código-fonte, o
ambiente deve visar a praticidade para a realização dos testes. Ainda assim existem um
procedimento para descarte do binário do fabricante após a realização dos testes.
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3.2. Fases do Processo de Avaliação e Testes

3.2.1. Entrega de documentação

A atividade de entrega de documentação envolve o envio de documentação do dispositivo
para a entidade responsável para realizar a avaliação e o teste de segurança do software.
Está documentação do dispositivo compreende detalhes do projeto, implementação (in-
clusive código-fonte), código-executável e o próprio dispositivo. Toda documentação
deve ser entregue de forma criptografada usando criptografia de chave pública e encami-
nhada para a entidade responsável por qualquer meio de comunicação.

Para tal finalidade, utilizamos por padrão a ferramenta da GNU Privacy Guard
(GPG) [GnuPG ] que implementa de forma completa e gratuita (livre) o padrão
OpenPGP. A ferramenta permite a criptografia e assinatura de mensagens e comunicação.
O algoritmo atualmente utilizado para entrega de documentação é o RSA 2048 bits. O
par de chaves é gerado no ambiente de avaliação e a chave pública é encaminhada para
qualquer fabricante que deseje enviar documentação para avaliação e testes (somente o
administrador tem acesso a chave privada correspondente).

Armazenamento

Esta atividade envolve a descriptografia da documentação entregue e seu subsequente
armazenamento no ambiente de avaliação. A descriptografia envolve a utilização da fer-
ramenta GNU Privacy Guard (GPG) no arquivo criptografado do fabricante. Uma vez
que a chave privada correspondente somente está localizada na máquina do ambiente de
avaliação, nenhuma outra máquina é capaz de extrair seu conteúdo a não ser a máquina
de avaliação.

O primeiro passo após os dados estarem no ambiente de avaliação é gerar e ar-
mazenar o hash (SHA1) do arquivo criptografado enviado (GPG) e manter uma cópia
dele intacta. A razão de manter a cópia ı́ntegra do arquivo entregue pelo fabricante se
deve ao fato de evitar possı́veis questionamentos feitos pelo lado fabricante em relação a
documentação que foi avaliada.

Para agilizar o trabalho de múltiplos avaliadores, os arquivos compactados são
extraı́dos recursivamente e apagados em seguida, isto diminui a eficiência no armazena-
mento, porém aumenta a eficiência pois um avaliador não terá que esperar a extração de
um arquivo e nem múltiplos avaliadores usar muito processamento concomitante ou ter
extraı́do em pastas de usuário.

A codificação dos nomes dos arquivos muitas vezes não é recebida na mesma da
qual o sistema operacional do ambiente de avaliação, isso pode gerar caracteres que não
são exibidos corretamente no explorador de arquivos, para facilitar a tarefa de avaliação,
assim que os dados são armazenados, a codificação é analisada e convertida para o for-
mato padrão do ambiente.

Os arquivos são armazenados utilizando uma hierarquia de diretórios onde no
nı́vel acima temos o tipo do dispositivo, em um nı́vel abaixo o fabricante, no nı́vel subse-
quente o modelo, e abaixo do modelo temos a data da documentação entregue no padrão
ISO (aaaa-mm-dd), de modo que é possı́vel distinguir as documentações entregues. Essa
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hierarquia é importante para a atribuição de avaliadores e diferenciação de versões repro-
vadas e aprovadas do modelo.

Backup

Uma vez que ambiente está suscetı́vel a ataques fı́sicos e não está devidamente protegido
contra desastres, como por exemplo, uma descarga elétrica muito forte, um procedimento
periódico é adotado para realizar a redundância dos dados da documentação. Esta re-
dundância é feita em localidades fisicamente distintas, assim evitando a perda de dados
em múltiplos locais, como por exemplo, em uma enchente. A ferramenta atualmente utili-
zada é o duplicity que fornece um modo eficiente para realizar backups incrementais com
conteúdo criptografado, permitindo transferências reduzidas por meio de, entre outros, o
algoritmo rsync [rsync ]. O fato dos dados já serem transmitidos de forma criptografada
deve-se ao fato de evitar vazamentos durante a transmissão e no armazenamento destino.

A primeira execução de um backup incremental é realizada de forma completa,
para após somente realizar incrementos apenas para os arquivos alterados. Desta forma
o tráfego da rede quando assim transferidos e todas operações de entrada-saı́da são redu-
zidas. O duplicity [duplicity ] por padrão não é uma ferramenta de backup periódica e
não assistida, para utilizá-lo sem precisar da interação de um administrador é necessário
combiná-lo com cronjobs e criar um script onde haverá as passphrases das key files. Os
backups são executados diariamente, sendo que a cada mês é gerado um novo backup
completo para diminuir a glanularidade, mantendo o sistema gerenciável e agilizando
uma eventual restauração, visto que os backups completos são mais rápidos para serem
restaurados.

3.2.2. Avaliação

Em linhas gerais, a avaliação consiste na análise de documentos de projeto e
implementação, e na inspeção de código-fonte. A análise de projeto e implementação
permite identificar falhas de segurança estruturais do projeto do dispositivo. A inspeção
de código permite verificar o mapeamento da implementação com a documentação, mas
também envolve a varredura de vulnerabilidades associadas ao desenvolvimento inseguro
de software. Após a avaliação de segurança de um código-fonte ser realizada e apro-
vada, ainda é necessário verificar se o respectivo código-binário — que estará, de fato,
em execução no dispositivo — corresponde ao código-fonte previamente avaliado.

O processo de garantir que o código binário embarcado corresponde ao código-
fonte a ser avaliado denomina-se rastreabilidade do binário. Este processo é realizado em
máquinas convidadas, nas quais possuem o ambiente de compilação utilizado pelo desen-
volvedor. Com isso, torna-se possı́vel reproduzir exatamente o ambiente de desenvolvi-
mento do fabricante com a finalidade de compilar o código-fonte previamente aprovado.
O binário resultante deste processo iniciará a fase de testes caixa-preta a ser conduzido
sob o dispositivo em avaliação.
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3.3. Testes

Entre as atividades do ambiente de testes destacamos a carga do binário correspondente
no dispositivo a fim de verificar se o dispositivo está de fato atendendo ao protocolo des-
crito na documentação; a coleta de resumos criptográficos da memória (completa ou par-
cial por intervalos) a fim de verificar a integridade do software embarcado a posteriori; a
realização de testes selecionados de segurança a fim de verificar a robustez do dispositivo;
e os testes funcionais nos quais todas as funcionalidades descritas na documentação são
executadas a fim de conferir se a respectiva funcionalidade está de acordo com a funcio-
nalidade descrita na documentação e se a mesma não interfere nos requisitos especı́ficos
do dispositivo avaliado, nos quais estão definidos em portaria especı́fica.

4. Conclusões
A garantia que a propriedade intelectual do fabricante será mantida deve ser garantida
através de um modelo de segurança. Este modelo deve incluir um ambiente seguro, na
qual o nı́vel de confiança pode ser adquirido pela adoção estrita de controles fı́sicos, como
por exemplo uma sala cofre onde avaliadores são inspecionados durante a entrada e moni-
torados durante a avaliação. Este trabalho propõe uma abordagem diferente a qual busca
minimizar os custos ao transferir o método de adquirir confiança pela implementação de
controles lógicos, um ambiente seguro por boas diretivas de controle de acesso no nı́vel
do sistema operacional e a garantia que os dados não serão perdidos por backups esparsos.
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1 CMIND - Comitê Multidisciplinar Independente
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Abstract. This work is an extract of the technical report for the Brazilian Elec-
tion System Special Auditing 2014, authorized by the election authority (TSE)
in November/2014 after request by a political party. The conclusions were: a)
the Brazilian Electronic Election System does not allow an effective auditing
of the results it produces; b) the vote collection and counting processes done
with the electronic voting machine could not have its reliability ascertained due
to severe restrictions imposed by the election authority; c) regarding the trans-
mission and totalization processes, we found no critical issue indicating that its
reliability was compromised.

Resumo. Este trabalho é um extrato do relatório técnico resultante da Audi-
toria Especial no Sistema Eleitoral de 2014, autorizado pelo TSE em novem-
bro/2014 atendendo solicitação de um partido polı́tico. As conclusões foram:
a) o Sistema Eleitoral Informatizado Brasileiro não permite auditoria indepen-
dente efetiva do resultado produzido; b) a etapa de votação e apuração dos
votos feitos nas urnas eletrônicas não pode ter sua confiabilidade determinada
devido às severas restrições impostas pela autoridade eleitoral; c) na etapa de
transmissão e totalização dos votos, não foram encontrados problemas graves
que indicassem comprometimento da sua confiabilidade.

1. Introdução
Devido a um elevado número de dúvidas e de denúncias de fraude ao final do 2◦ turno da
eleição presidencial de 2014 no Brasil, o partido polı́tico derrotado solicitou permissão ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para auditar o sistema de votação eletrônico utilizado.
O pedido foi submetido à Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), que se manifestou pelo
indeferimento, e também à Secretaria de Tecnologia de Informação (STI) do TSE, que
emitiu parecer no sentido de atender o pedido dentro de limitações e restrições contidas
nas Resoluções TSE 23.397/2013 e 23.399/2013. Em novembro de 2014, o TSE aprovou
o pedido, impondo as limitações inscritas da Res. 23.397/13, como sugerido pela STI,
sendo que desdobramentos de natureza burocrática (e.g., assinatura de acordos de não-
divulgação) adiaram o inı́cio efetivo dos trabalhos da auditoria para janeiro de 2015.

O presente trabalho apresenta a coleção das dúvidas que levaram o Partido à ini-
ciativa de solicitar a auditoria e o plano de trabalho idealizado para o inı́cio e andamento
da auditoria. Em seguida, são descritas as condições fortemente restritivas que os audi-
tores enfrentaram no desenvolvimento de seus trabalhos, a análise conjunta de todas as
informações coletadas, e as conclusões resultantes.
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2. Dúvidas iniciais que auditoria visava esclarecer
Após as eleições, houve duas denúncias de caráter geral com alguma consistência ou
evidência aparente (antes de uma auditoria especı́fica), que chegaram à coordenação do
partido. A primeira referia-se ao desvio de votos nas urnas: o modelo das urnas brasileiras
(DRE - dependente do software) permitiria inserir software malicioso para desviar votos
durante seu registro ou apuração; esta denúncia era agravada por testes de penetração
bem sucedidos [Hursti 2006, Feldman et al. 2007], no exterior, em modelos do mesmo
fabricante das urnas brasileiras. Já a segunda era o desvio de votos na transmissão e na
totalização dos votos: a percepção de fraude foi agravada por ter se tornado público que
um grupo pequeno de pessoas sob coordenação da STI/TSE teve acesso em ambiente
fechado aos dados parciais da totalização antes da divulgação oficial, às 20h.

Houve também diversas denúncias mais especı́ficas, cuja procedência a auditoria
visava avaliar, as quais abordavam o seguinte: (a) Geração de Mı́dias: computadores que
geravam as mı́dias de carga das urnas tinham conexão ativa com a Internet; (b) Smart-
matic: funcionários da empresa, estrangeira, tiveram acesso à transmissão dos resultados
e teriam fraudado a totalização; (c) Eleitor “já votou”: eleitor não pôde votar porque
alguém já tinha votado em seu nome (inclusive em seções com urnas biométricas); (d)
Eleitor “justificado”: eleitor que justificou sua ausência constatou que alguém votou em
seu lugar; (e) Fraude do Mesário: mesários inseriam votos nas urnas no final do dia; (f)
Urna votava “sozinha” (com vı́deo ilustrando); (g) Documentos da seção eleitoral jogados
no lixo (com vı́deo ilustrando); (h) Uma zerésima tinha 400 votos para a candidata Dilma
Roussef; (i) Urna registrava 44 quando se tentava digitar 45 (com video ilustrando).

3. O plano de trabalho
Por ser um sistema eminentemente dependente do software [Rivest and Wack 2006] a
auditoria dos votos registrados nas urnas eletrônicas teria que ser feita indiretamente, por
meio da validação dos códigos fonte e compilados, e pela certificação da carga do software
nas mais de 420 mil urnas utilizadas no dia da eleição. Por outro lado, a existência do
Boletim de Urna (BU) impresso nas urnas, que poderia ser coletado pelos Partidos no dia
da eleição, permite uma auditoria contábil direta (por amostragem) da segunda etapa do
processo eleitoral, que é a transmissão e a totalização dos resultados.

O plano de trabalho inicial (PTI) consistia nas seguintes etapas gerais: (1) Coleta
Inicial de Dados: coleta de dados digitais e fı́sicos gerados pelo sistema (como arqui-
vos de log, BUs, tabelas de correspondências e Registros Digitais do Voto – RDVs),
para verificação da coerência interna entre eles; (2) Auditoria da Apuração nas Urnas:
em qualquer sistema dependente do software, tal atividade consiste na validação e na
certificação do software usado; (3) Auditoria da Transmissão e da Totalização: proceder
uma auditoria contábil dos Boletins de Urna produzidos pelas urnas e totalizados; (4) De-
mais denúncias especı́ficas e localizadas: procurar evidências das demais denúncias nos
TRE e nos Cartórios, bem como analisar os procedimentos de segurança do sistema. Este
plano inicial poderia ser detalhado ou complementado conforme o desenvolvimento das
atividades previstas indicasse a eventual necessidade.

4. Restrições encontradas durante o processo de auditoria
Os auditores enfrentaram obstáculos de natureza administrativa que dificultaram seus tra-
balhos a ponto de comprometer o resultado obtido. Muitas atividades do plano de trabalho
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inicial, em especial a validação e certificação do software das urnas, não puderam ser de-
senvolvidas regularmente por impedimentos impostos pelos administradores do processo
sob auditoria, como se resume a seguir.

4.1. As resoluções do TSE impostas ao processo de auditoria

O TSE decidiu impor suas Resoluções TSE 23.397 e 23.399, de 2013 como normas re-
gulamentadores da auditoria. Entretanto, tais resoluções abordam basicamente procedi-
mentos de avaliação que ocorrem antes e durante a eleição. Logo, não preveem qualquer
atividade condizente com as técnicas comuns de uma auditoria forense sobre o desem-
penho das urnas eletrônicas, como, por exemplo, recontagem dos votos realmente vistos
pelo eleitor, verificação direta e sem restrições do conteúdo da memória dos equipamen-
tos, testes de funcionamento em condições controladas, etc.

Com isso, criaram-se fortes obstáculos: afinal, vários procedimentos de audito-
ria não foram permitidos pela autoridade eleitoral com o argumento simples de que não
estavam previstos na normatização que eles próprios, os auditados, haviam criado.

4.2. A organização administrativa e o controle do processo pelo auditado

A auditoria foi tratada e desenvolvida nos mesmos moldes de um processo jurı́dico,
que leva a um forte formalismo burocrático. Isto provocou lentidão, em especial pela
exigência de trâmites complexos (e.g., submissão formal, por escrito, de qualquer per-
gunta sobre o sistema) no lugar de soluções expeditas de entraves. Por outro lado, na
prática, os procedimentos da auditoria eram decididos e comandados unilateralmente pelo
auditados, o que é incongruente com qualquer dos três dos tipos de auditoria de sistemas
de informação reconhecidos e padronizados [Beveridge 2015]: (a) avaliação simples (re-
view); (b) auditoria profunda (examination); e (c) auditoria de procedimentos acordados
(agreed-upon procedures engagement).

5. Análise dos dados disponibilizados

5.1. Coleta de dados — item (1) do PTI

O TSE demorou dois meses para entregar os dados digitais solicitados inicialmente. O vo-
lume dos dados entregues, referentes a todas as urnas do Brasil, era de 360 GB, incluindo
mais de 2,1 milhões de arquivos de dados (BU, RDV, logs, etc.) e mais de 2 bilhões de
registros de log a serem processados e analisados. A coleta de dados das urnas não foi
permitida por cópia direta do conteúdo das suas mı́dias, mas sim indiretamente, usando os
programas RED (recuperador de dados) e VPP (verificador pré e pós eleição) das próprias
urnas, que geraram novas mı́dias com os arquivos de log, BU e RDV. O impedimento de
se obter os dados pela leitura direta das mı́dias de memória das urnas criou uma grave
lacuna na auditoria, afastando-a em termos de qualidade e de confiabilidade de uma audi-
toria forense: afinal, como os dados fornecidos são gerados pelo próprio software que se
deseja auditar, sua confiabilidade para tal fim fica totalmente comprometida.

In loco, foram coletados dados de 684 urnas de 18 Estados, a saber: Acre, Ala-
goas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Paraı́ba,
Pará, Paraná, Pernambuco, Piauı́, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo. A
quantidade de equipamentos passı́veis de auditoria (mais de 420 mil) e sua dispersão
geográfica criaram obstáculos de natureza econômica e logı́stica à auditoria. Porém,
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entende-se que o impedimento de acesso direto às mı́dias de memória foi um grave
obstáculo adicional, artificialmente introduzido pela autoridade eleitoral.

5.2. Auditoria da apuração, via software — item (2) do PTI

A autoridade eleitoral determinou que o software eleitoral seria analisado durante 10 dias
úteis, nas dependências do TSE, usando os arquivos extraı́dos do DVD oficial lacrado
antes da eleição. Foi rejeitada pelo TSE a participação de duas pessoas na equipe de
auditores, alegando que sua presença atentaria contra a soberania nacional: o analista de
segurança Rodrigo Branco (engenheiro pelo ITA, Principal Security Researcher na Intel
Corporation) e o prof. Alex Halderman (Professor Associado em Ciência da Computação
na University of Michigan e diretor do Center for Computer Security and Society). Sendo
ambos especialistas em segurança com experiência em hardware de sistemas de votação,
esta recusa acabou por prejudicar eventuais trabalhos da auditoria nessa frente.

Para auditar a apuração por validação do software, o PTI previa doze tarefas.
Porém, os resultados foram fortemente prejudicados por restrições impostas aos traba-
lhos: dez das tarefas previstas no PTI não puderam ser concluı́das a contento e as restantes
(avaliação dos lacres e da Votação Paralela) revelaram impropriedades, conforme segue.

5.2.1. Quantidade de votos gravados

Foram solicitados os arquivos de BU, RDV, log e de eleitores aptos e faltosos para se veri-
ficar a consistência dos totais de votos válidos em cada arquivo. No entanto, a autoridade
eleitoral recusou-se a fornecer os arquivos de eleitores faltosos.

A comparação dos totais de votos computados registrados nos demais arquivos
não constatou incoerências significativas, mas considera-se incompleta essa etapa da au-
ditoria do software das urnas, por não ter sido permitido comparar os dados de todos os
arquivos disponı́veis, mas apenas dos arquivos escolhidos pelos auditados.

5.2.2. Requisitos de segurança, salvaguardas e normas técnicas

Para a surpresa dos auditores, a autoridade eleitoral alegou “questões de sigilo” e recusou-
se a fornecer uma descrição formal e completa dos requisitos de segurança e as normas
técnicas adotadas no projeto do sistema eleitoral. Considera-se que o argumento usado
para tal recusa é infundado e até absurdo, contrariando princı́pios básicos de segurança
[Kerckhoffs 1883] e a alegação do TSE de total transparência no processo eleitoral.

Consequentemente, não foi possı́vel afastar as hipóteses de que, de fato: (1) a au-
toridade eleitoral não possui uma relação formal de requisitos de segurança no projeto das
urnas eletrônicas; e (2) o sistema eleitoral eletrônico brasileiro não está em conformidade
com qualquer norma técnica reconhecida de projeto voltado a segurança.

5.2.3. Certificação digital

O TSE optou por criar sua própria autoridade certificadora, que não passa por qualquer au-
ditoria externa ou pela certificação oficial da ICP-Brasil. Sendo assim, o certificado raiz,
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bem como todos os demais certificados utilizados no processo eleitoral, são gerados pelo
próprio TSE, de modo que: (1) não existe qualquer certificado de um terceiro confiável
que possa ser utilizado para validar todos os certificados da certificadora do TSE; (2)
ninguém externo ao grupo dos executores das eleições é capaz de certificar se houve al-
guma fraude ou problema com algum certificado utilizado nas eleições; (3) o certificado
raiz não é público para ser conferido ou usado na conferência das demais assinaturas di-
gitais; (4) o carimbo de tempo de uma assinatura (e.g., do software oficial) não pode ser
verificado de forma confiável por agentes externos. Também seria de vital importância
que as assinaturas digitais pudessem ser verificadas em equipamentos de confiança dos
auditores, pois a princı́pio não se pode aceitar como confiável um equipamento sobre o
qual não tenha controle. Porém, a autoridade eleitoral só permite que verificações de
assinaturas sejam feitas com o uso dos seus próprios computadores e urnas eletrônicas
previamente configurados.

Conclui-se que a certificação digital, no processo eleitoral informatizado, não se
apresenta em conformidade com o padrão oficial ICP-Brasil, tendo sido utilizado como
uma caixa preta pelos fiscais e auditores, comprometendo fortemente a confiabilidade do
processo de verificação das assinaturas digitais utilizadas.

5.2.4. Metodologia e documentação do software

O software do sistema eleitoral é de grande porte (mais de 50 mil arquivos e 17 milhões de
linhas de código fonte) e deve ser considerado de missão crı́tica. Esperava-se, portanto,
que o mesmo possuı́sse uma documentação completa e de qualidade. Entretanto, não
foi o que se observou durante a auditoria: a documentação do software disponibilizada
para análise mostrou-se bastante incompleta, muitas vezes inconsistente com a correspon-
dente parte do código-fonte, o que dificultou sua validação. A análise realizada mostra
a ausência (ou, ao menos, uma adoção insuficiente) de boas práticas em Engenharia de
Software voltadas a projetos de grande porte e de missão crı́tica.

Para justificar tal lacuna, o TSE alegou a adoção de uma metodologia ágil no de-
senvolvimento do sistema, o que teria resultado em reduzida documentação. Entretanto,
como métodos ágeis não são os mais apropriados para criar software ao mesmo tempo
de missão crı́tica e de grande porte [Sommerville 2011, Stober and Hansmann 2010,
SAPM 2014], pode-se afirmar que a própria abordagem de desenvolvimento constitui um
ponto falho do sistema eleitoral brasileiro. Cabe notar que fragilidade semelhante na me-
todologia e na documentação do software eleitoral foi descrita no Relatório COPPE-UFRJ
[Rocha et al. 2002], sugerindo que o problema persiste desde então.

5.2.5. Análise do código fonte

O DVD oficial lacrado com códigos fonte e compilados do sistema eleitoral não continha
a biblioteca de segurança desenvolvida pela ABIN, nem o firmware do BIOS e do circuito
de segurança MSD (Master Secure Device) desenvolvidos pela fabricante das urnas (Di-
ebold). Embora esses componentes de software sejam crı́ticos para a segurança da urna
eletrônica, evidenciou-se que a autoridade eleitoral não tem posse nem domı́nio dos mes-
mos, recusando-se a apresentar os códigos fonte e compilado do firmware sob a alegação
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de que tais itens não constavam do pedido inicial. Com tal restrição, os auditores não
puderam determinar se o sistema de fato resiste a ataques de adulteração da BIOS como,
e.g., o “ataque de Princeton” [Feldman et al. 2007].

A análise do restante do código disponibilizado ocorreu durante 10 dias em am-
biente controlado pelo TSE, no qual os analistas foram impedidos de realizar ativida-
des como cópia, análise dinâmica, compilação do código fonte, etc. Mesmo limitados
a uma análise estática do código fonte, o uso de ferramenta para este fim, o CppCheck,
apontou mais de 1000 trechos identificados como erros e mais de 2000 alertas, incluindo
vulnerabilidades graves como “buffer overflow”, que figura como o terceiro erro de soft-
ware mais perigoso na lista CWE/SANS de 2011 (http://cwe.mitre.org/top25/).
Também foi verificado que a porção do código utilizado para gerar números aleatórios
usados no embaralhamento do BU foi modificado para evitar as vulnerabilidades des-
critas em [Aranha et al. 2014], embora o mesmo problema conceitual (combinação das
funções srand() e time()) apareça em outros pontos do código.

Com relação ao sistema operacional (SO) utilizado pelas urnas, o TSE optou pelo
Linux com kernel congelado na versão 2.6.16.62 de 2009, no qual foram feitas alterações
em drivers de dispositivos e em utilitários do SO, pelo TSE e por seus fornecedores.
Foram observados dezenas de pontos crı́ticos nas alterações introduzidas, mas, sob as
condições restritas de trabalho (pouco tempo e somente análise estática), não foi possı́vel
elaborar uma análise conclusiva sobre as potenciais vulnerabilidades encontradas.

Em resumo, com a impossibilidade de se verificar o registro e a contagem dos
votos em cada urna eletrônica devido à inexistência do voto impresso conferı́vel pelo
eleitor, aliada às restrições encontradas para validação segura do software usado nas urnas,
considera-se impossı́vel determinar a integridade do software usado e, portanto, se foram
justos o registro e a apuração dos votos no 2◦ turno da eleição de 2014.

5.2.6. Análise dos compiladores

A possibilidade de inserção de código malicioso via programas compiladores é bem do-
cumentada na literatura acadêmica há décadas [Thompson 1984] e a verificação da in-
tegridade do compilador é uma tarefa dada como necessária em normas internacionais
de desenvolvimento de software seguro, como a ISO/IEC 15408 – “Common Criteria”.
Porém, a STI/TSE informou que “não há polı́ticas estabelecidas pela instituição de audito-
ria sobre esses compiladores” e não permitiu acesso aos programas compiladores usados
para se verificar a sua integridade, sob a alegação de que esta seria uma atividade que
extrapolaria o concedido pela autoridade eleitoral.

Assim, reforça-se a conclusão da Seção 5.2.5 de que é impossı́vel determinar se
estava ı́ntegro o software usado nas urnas durante o 2◦ turno de 2014.

5.2.7. Auditoria da compilação

Além dos compiladores, o processo de compilação (scripts, configurações, redes, etc.)
também é um momento vulnerável à inserção de código malicioso no software eleitoral.
Porém, o TSE não permitiu que fosse feita uma recompilação dos códigos fonte para
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confirmar a integridade do compilado correspondente. Como agravante, alegou ainda que
as variáveis de ambiente e meta-comandos usados não permitiriam a reprodução de um
binário idêntico ao disponı́vel no DVD oficial lacrado. Constatou-se, portanto, que os
procedimentos de compilação desenvolvidos pela STI/TSE não foram planejados para ser
este um processo determinı́stico e que permita auditoria posterior.

Portanto, com os procedimentos de compilação adotados e sob as restrições im-
postas, tornou-se impossı́vel verificar se os executáveis lacrados no DVD oficial de 2014
derivaram de fato dos fontes apresentados para análise.

5.2.8. Certificação do software nas urnas

A autoridade eleitoral não permite a verificação direta das memórias das urnas para con-
firmar se o software nelas gravado contém a assinatura correta, mas apenas usar a própria
urna eletrônica para, indiretamente, recalcular os hashes dos aplicativos nela gravados,
como regulamenta a Res. TSE 23.397. Tal procedimento, porém, não tem utilidade para
auditoria: afinal, se um código malicioso fosse inserido com sucesso na urna eletrônica,
ele também fraudaria o cálculo do hash para prover sempre os resultados esperados. Esse
problema já havia sido apontado na seção 4.3 do Relatório Unicamp [Unicamp 2002], que
apontava a ausência de mecanismos simples e eficazes para confirmar que os programas
na urna de fato correspondiam aos lacrados e guardados pelo TSE.

Como o procedimento de auditoria permitido é de baixa confiabilidade, ficou
totalmente prejudicado aos auditores procederem, com razoável nı́vel de confiança, a
certificação do software embarcado nas urnas usadas no 2◦ turno das eleições de 2014.

5.2.9. Auditorias internas

Essa tarefa prevista no PTI ficou impossibilitada, uma vez que a autoridade eleitoral in-
formou que não efetua qualquer auditoria posterior para avaliar o comportamento real
dos equipamentos eleitorais, visando identificar potenciais tentativas de fraude ou mesmo
para refutar eventuais denúncias de ocorrências indevidas.

5.2.10. Lacres das urnas eletrônicas

Foi avaliado o estado dos lacres de 684 urnas eletrônicas de 18 Estados. Foram encon-
tradas irregularidades em aproximadamente 21% das urnas examinadas, tais como lacres
fixados com sinal de rompimento, lacres descolados sem sinais de rompimento e lacres
com numeração incorreta. Constatou-se que, nesses casos, nenhuma observação cons-
tava nas respectivas atas da seção eleitoral e que nenhuma providência administrativa foi
gerada por motivo de lacres danificados ou soltos durante a eleição.

Testes revelaram ainda que se um lacre for retirado com cuidado, colado sobre um
papel adesivo branco e depois reaplicado no seu lugar, facilmente passará despercebido
por uma inspeção não profissional como a que normalmente é feita pelos eleitores e fiscais
de partidos nas seções eleitorais.
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Sob essas circunstâncias, a conclusão é que, embora importantes, os lacres co-
locados nas urnas são apenas parcialmente efetivos em sua função de revelar eventuais
ataques ao software. Isto ocorre porque elas podem ser burladas inspeções amadoras e
desatentas que parecem ocorrer durante a eleição, constatação reforçada pelo fato de que
não se encontrou qualquer caso de lacres rompidos ou descolados que tivesse levado a
alguma atividade de segurança para sua avaliação e correção.

5.2.11. Teste de votação paralela

O Teste de Votação Paralela (TVP) é anunciado como uma das salvaguardas de segurança
mais importantes do sistema eleitoral. É procedimento obrigatório por lei, com o obje-
tivo de submeter uma amostra de urnas eletrônicas a um teste de votação controlada e
desenvolvido sob condições normais de uso no mesmo dia das eleições.

Em 2014, 68 urnas foram submetidas ao TVP nos TRE de todo o Brasil, 45 de-
las tendo seus logs analisados na presente auditoria. Nessa análise, constatou-se sinais
evidentes de uso fora das “condições normais de votação”. Nas urnas com biometria
avaliadas, a liberação de votos por senha do mesário foi superior a 98%, enquanto em
eleições normais este número fica abaixo de 7%. Já nas urnas sem biometria, a taxa de
abstenção simulada nos testes foi abaixo da metade do usual, e a porcentagem de votos
nulos e brancos simulada foi maior que o dobro do usual. Sob essas condições, não seria
difı́cil para um eventual programa malicioso detectar, com elevada confiança, que está sob
o TVP: bastaria analisar o log da urna e abortar a fraude quando sob teste.

Conclui-se que o TVP de 2014 não atingiu um nı́vel de efetividade na tarefa de
detectar eventuais adulterações maliciosas no software embarcado nas urnas eletrônicas
testadas, caso tais adulterações tenham sido produzidas para intencionalmente abortar a
fraude quando sob teste. O caso das urnas com biometria é ainda mais grave, porque elas
são incompatı́veis com esse tipo de teste legal ao exigirem liberação repetida do eleitor
pelo mesário, sempre sendo possı́vel para um software malicioso facilmente burlar o teste.
Na prática, o uso de urnas com biometria do eleitor torna ineficaz o §6◦ do Art. 66 da Lei
9.504, que, por razões de segurança, institui o TVP.

5.3. Auditoria da transmissão e da totalização

De forma diferente do que ocorre com a auditoria da apuração nas urnas, a etapa de
transmissão dos dados e a totalização dos votos no Brasil têm como ser auditadas por via
externa e independente do software usado.

Em uma análise inicial, a tabulação dos dados digitais por seção eleitoral recebidos
(BU digital) revelou coerência com o resultado oficial da totalização (BUweb). Após esta
verificação, foi feita a conferência, por amostragem, entre os Boletins de Urna impressos,
emitidos por urnas usadas nas seções eleitorais, e os BU digitais recebidos. Para isso
foram verificados 503 BU impressos, recolhidos pelo Partido e pelos auditores no dia
da eleição, e mais 7.020 BU fotografados e conferidos pelo projeto Você Fiscal (www.
vocefiscal.org). As seções cobertas nesse caso foram recolhidas ao acaso, sem uma
distribuição planejada. Outros 684 BU impressos foram recolhidos diretamente de urnas
auditadas nos TRE e, nesse caso, foram escolhidas urnas que atendiam alguns critérios de
risco. Destaca-se que essa análise não abrange a apuração dos votos nas urnas, i.e., não
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avalia a correção do resultado registrado em cada BU em si, mas apenas se o BU impresso
equivale ao respectivo BU recepcionado pelo sistema totalizador.

Durante a análise, não foi possı́vel reconstruir o gráfico da totalização no tempo
dos votos, dado que o TSE não mantém documentos de auditoria que permitam saber em
que momento cada BU foi totalizado. Ainda assim, considera-se que, por sua aleatorie-
dade e volume, a amosta usada foi suficiente para indicar, com boa margem de confiança,
que a transmissão dos dados produzidos pelas urnas e a totalização desses dados no 2◦

turno de 2014 ocorreram sem sofrer adulteração capaz de inverter o seu resultado final.

5.4. Denúncias especı́ficas
5.4.1. Geração de mı́dias

Verificou-se que os computadores dos Cartórios Eleitorais que executam o sistema de
geração das mı́dias usadas na carga e preparação das urnas eletrônicas não têm qualquer
restrição quanto a sua conexão à Internet, viabilizando o acesso remoto às mı́dias quando
geradas. Essa constatação contraria o que é costumeiramente divulgado como “salva-
guarda” do sistema eleitoral, de ausência de conexão com a Internet nos pontos crı́ticos
do processo, pois aparentemente essa preocupação só se aplica à urna eletrônica em si.

5.4.2. Smartmatic

A empresa Smartmatic foi alvo de várias denúncias que alegavam sua participação em
fraudes eleitorais em outros paı́ses, bem como de um esquema de fraude na totalização
dos votos no Brasil. Desde 2012, a Smartmatic vem sendo contratada pelo TSE e por
alguns TRE para fornecimento, entre outros, dos seguintes serviços [Rezende 2015]: “(e)
procedimentos de atualização de software embarcado e certificação digital nas urnas
de modelos a partir de 2009, inclusive;(f) preparação, instalação, carga de software de
eleição (até 1/3 podendo ser executado em outro local que não o de armazenamento),
testes e operacionalização das urnas eletrônicas, suporte à geração do B.U.; (g) recepção
de mı́dias e transmissão dos boletins de urna (BU), via sistema de apuração.”

Esses são, claramente, serviços crı́ticos: pelo item (e) se tem oportunidade de
inserção de porta-dos-fundos dentro do circuito de segurança MSD das urnas de modelo
2009 em diante; o item (f) dá acesso às urnas no momento de carga do software de eleição;
e o item (g) dá acesso às mı́dias de resultado transmitidas para a totalização.

Durante a auditoria, a conferência da transmissão e da totalização dos votos que foi
possı́vel ser desenvolvida (Seção 5.3, acima) não detectou sinais de ataques sistemáticos
ou abrangentes, por funcionários da Smartmatic, que tenham ocorrido no 2◦ turno de
2014, valendo-se do item (g) acima. Já a auditoria da apuração, que não pôde ser realizada
de forma satisfatória (Seção 5.2, acima), não teve como eliminar a possibilidade de ter
ocorrido ataque via software das urnas por tais agentes valendo-se dos itens (e) e (f).

5.4.3. Eleitor já votou

Foram muitas as reclamações de eleitores que não puderam votar porque, alegadamente,
já teriam votado antes, algo que poderia ser causado por erros de digitação pelo mesário.
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Já em urnas com biometria esse tipo de erro não deveria ocorrer pois, em condições
normais, ao se verificar a digital do eleitor um eventual erro de digitação do mesário
seria descoberto e corrigido.

A análise de eventos do tipo “eleitor já votou” nos logs das urnas não indicou a
ocorrência de números que pudessem inverter o resultado da eleição. Todavia, os logs das
urnas usadas no TVP revelaram um problema inesperado: diversos casos de falso-positivo
(FP), i.e., aceitação de votação de eleitores ilegı́timos, em urnas com biometria. Nesses
casos, as impressões digitais dos operadores do TRE foram identificadas como sendo dos
eleitores verdadeiros. A média observada de FP nessas urnas do TVP foi de 1,41%, sendo
o máximo de 5,85% na urna que seria usada na SE 0473 da ZE 0003 de Recife. Este
fato potencialmente explica a ocorrência inesperada desse tipo de denúncia em Seções
Eleitorais que usaram urnas biométricas em 2014. Porém, a taxa de falso-negativo (FN),
i.e., quando um eleitor legı́timo não é reconhecido, foi de 6,7% no 2◦ turno de 2014.
Combinados, esses são números bastante surpreendentes, pois ficam bem acima da taxa
esperada considerando avaliações similares com o mesmo sistema de software biométrico
[NIST 2014]: uma taxa de FP de 0.1% seria esperada para uma taxa de FN próxima a
2.2%, e uma taxa de FP inferior a 0.05% deveria ser obtida para taxas de FN superiores
a 2.5%. Verifica-se, portanto, que o sistema utilizado pelo TSE está se comportando
consideravelmente fora da faixa de operação observada no documento do NIST.

5.4.4. Eleitor justificado

Documentos enviados por um eleitor comprovam que ele estava no exterior no dia da
eleição e que o TSE certificou que ele votou na sua seção eleitoral. Nesses casos de du-
plicidade, pode-se entender que a justificativa é o dado correto e o voto é o dado incorreto
(falso), e a fraude poderia ser detectada com a simples análise dos arquivos de eleitores
aptos/faltosos e arquivos de justificativa.

Contudo, não foi possı́vel se verificar a incidência desse problema porque a auto-
ridade eleitoral negou o fornecimento desses arquivos sob o argumento redundante de que
não estava previsto na própria regulamentação. Soube-se, ainda, que a autoridade eleito-
ral não desenvolve qualquer cruzamento de dados de votantes e justificativas para orientar
medidas preventivas futuras. Assim, em casos de duplicidade, a autoridade eleitoral acaba
desprezando a justificativa (dado com maior probabilidade de estar correto) e considera
válido o voto (dado mais provavelmente falso), sem tomar ações para coibir tais atos.

5.4.5. Fraude do mesário

Denúncias de fraude de mesários costumam referir-se ao final do perı́odo de votação,
quando os fiscais abandonam a seção eleitoral e abrem a oportunidade para mesários
inescrupulosos inserirem votos em nome de eleitores que ainda não compareceram. A
inserção desses votos ilegais costuma ser feita de forma rápida e sequencial depois das
16h ou das 16h30 e, por isso, também são chamados de “votos rápidos e tardios”.

Os arquivos de log das urnas podem revelar se houve uma alteração no ritmo de
inserção de votos no final do perı́odo da votação e, para urnas biométricas, se houve
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crescimento na taxa de liberações do voto pelo mesário (simulando um FN). A análise
minuciosa desses dados chegou a encontrar seções eleitorais com tal comportamento,
mas não mostrou incidência de votos rápidos e tardios em quantidade e regularidade que
pudessem inverter o resultado eleitoral.

5.4.6. Problemas Localizados

Houveram denúncias de fraudes como: urna votava “sozinha”, documentos da seção elei-
toral jogados no lixo, em uma zerésima havia 400 votos para a candidata Dilma Rousseff
e urna registrava 44 quando se tentava digitar 45. Essas denúncias eram individuais e lo-
calizadas, não evidenciando um problema sistêmico, e foram esclarecidas pelo TSE logo
no voto inicial que aprovou a auditoria. Em especial, o caso da zerésima com 400 vo-
tos era grosseira falsificação. A conclusão é que todas essas denúncias de fraude foram
infundadas e sem potencial de alterar a verdade eleitoral.

6. Conclusões sobre as eleições do 2◦ turno de 2014
Sobre a coleta de dados para auditoria, sua confiabilidade foi prejudicada porque o pro-
cesso enfrentou restrições administrativas, tendo sido negada a entrega de parte dos dados
solicitados. Em especial, foi negada permissão para coletar os dados diretamente das
mı́dias de memória das urnas eletrônicas.

Similarmente, a auditoria da apuração dos votos das urnas eletrônicas não permitiu
determinar a confiabilidade dos resultados produzidos pelas urnas eletrônicas. A primeira
razão para isto é que não é possı́vel se fazer uma auditoria contábil da apuração dos
votos, já que o sistema que é essencialmente dependente de software e não produz um
registro material (e.g., impresso) do voto que tenha sido visto e conferido pelo eleitor,
podendo então ser usado como trilha de auditoria. Adicionalmente, devido a restrições
impostas pela autoridade eleitoral, não foi possı́vel verificar a integridade do software
embarcado nas urnas eletrônicas ou sua correspondência com o código fonte apresentado
aos auditores, devido a restrições impostas pela autoridade eleitoral. De qualquer forma,
mesmo sem tais restrições, o processo de validação e certificação do software das urnas
é uma tarefa que, para ser bem executada, requer tempo e recursos muito elevados; na
prática, isto tem o potencial de inviabilizar tal procedimento como forma de garantir a
confiabilidade do sistema. Finalmente, o Teste de Votação Paralela, conforme executado
nas eleições brasileiras, não é eficiente para detectar um software de votação caso este
verifique a existência de condições de uso fora do comum. Em especial, tais testes são
pouco efetivos quando utilizados em urnas biométricas

Já com relação ao processo de transmissão e totalização dos votos, não foram en-
contrados indı́cios de fraudes ou de erros sistemáticos que pudessem alterar os resultados
depois que estes saem das urnas eletrônicas.

Com estas considerações, pode-se concluir que a auditabilidade do sistema
eletrônico de votação do TSE em seus moldes atuais é prejudicada por diversos fato-
res. O sistema não está projetado e implementado para permitir uma auditoria externa
independente e efetiva dos resultados que produz, nem para obter certificação do soft-
ware de votação, em especial da urna eletrônica, de acordo com padrões internacionais
de segurança. Ainda, a forma de auditoria imposta pela autoridade eleitoral (“auditoria
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comandada pelo auditado”) não se enquadra em qualquer modelo reconhecido e padroni-
zado por entidades internacionais que normatizam auditorias de sistemas de informação.
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Abstract. Extracting useful evidence from digital media is a challenging but
important forensic task. CDs, DVDs, flash drives, hard drives, SSDs, are all
devices that may contain useful material. This article focus on the forensic
investigation procedures for the analysis of Solid State Drive, this device differs
a lot in comparison to other storage devices. It is a secondary storage device,
like a HDD, but whose storage cell is formed by semiconductor memories (flash
NAND). There are internal mechanisms that make the SSD quite different from
magnetic disks, this work investigate the internal mechanisms to analyses the
behaviour of these mechanisms and how they can destroy data.

Resumo. A utilização de evidências obtidas em mı́dias digitais é uma tarefa
investigativa difı́cil, mas muito importante. CDs, DVDs, pen drives, discos
rı́gidos, SSDs, todos são dispositivos que podem conter material útil a procedi-
mentos judiciais. Este artigo volta-se à investigação de procedimentos forenses
em Solid State Drive uma vez que se trata de um dispositivo de armazena-
mento secundário, assim como o HDD, mas cuja célula de armazenamento é
formada por memórias semicondutoras do tipo flash NAND. Além da forma de
armazenamento, há mecanismos internos ao SSD que o fazem diferir de discos
magnéticos. Este trabalho aborda os mecanismos internos do SSD e analisa
como o comportamento desses mecanismos pode inviabilizar a recuperação de
dados.

1. Introdução
Hodiernamente, solid state drives baseados em memória flash NAND tornaram-se uma
tecnologia de destaque que desperta um forte interesse tanto na indústria quanto na
academia. O número de computadores que utilizam SSD em substituição aos tradi-
cionais hard disk drives (HDDs) vem crescendo, o IDC estima que em 2014 as cifras
que corporações gastaram com armazenamento baseado em memória flash - incluem-se
aı́ memória flash pura (SSD) e hı́brida (SSHD) -, alcançaram US$11.3 bilhões [Patrizio
2015]. O SSD é compatı́vel com as interfaces utilizadas pelo HDD, além da compatibi-
lidade a pequena latência de leitura e escrita, o baixo consumo de energia, a resistência
maior a choques mecânicos, o fato de ele ser mais leve, os ganhos de desempenho fazem
do SSD um forte concorrente do HDD.

Apesar da semelhança com os HDDs no que diz respeito às interfaces, essas
semelhanças acabam por aı́, já que por trás da interface compatı́vel há um funcionamento
interno mais complexo, com muitos algoritmos sofisticados desenvolvidos e implementa-
dos por diferentes fabricantes.
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O SSD tem a sua estrutura interna diferente do HDD e o seu projeto interno pode
variar completamente de um fabricante para outro, ou mesmo variar entre modelos dis-
tintos de SSDs de um mesmo fabricante. Há implementações variadas de algoritmos que
tem por objetivo estender a vida útil e o desempenho das unidades de estado sólido, por
isso o SSD é um dispositivo de armazenamento bem diferente e seu hardware, bem como
seus mecanismos internos, propiciam não só comportamento e desempenho distintos, mas
também levam inevitavelmente a muita incerteza [Chen et al. 2009].

Em investigações nas quais procedimentos forenses computacionais sejam re-
queridos uma das tarefas mais comuns é extrair dados de computadores, o que é reali-
zado obtendo-se dados do usuário que estão disponı́veis em dispositivos não-voláteis de
armazenamento [Sharpe 2013]. Em muitas investigações as informações mais relevantes
foram apagadas, quando o armazenamento persistente é realizado em HDDs há métodos
que permitem recuperar os documentos apagados; entretanto, quando o armazenamento
é realizado em SSDs, estudos mostram que devido ao funcionamento interno distinto, os
métodos aplicados a HDDs não são eficazes para SSD, para Bell e Boddington [Bell and
Boddington 2010] mecanismos internos dos SSDs podem representar o fim das práticas
atuais de recuperação de arquivos apagados.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
os trabalhos relacionados e como o trabalho proposto se diferencia deles. A Seção 3
detalha o SSD no que diz respeito ao seu hardware e a Seção 4 detalha os mecanismos
internos que, se por um lado melhoram o desempenho e estendem a vida útil do SSD, por
outro lado podem prejudicar a recuperação de arquivos apagados. A Seção 5 apresenta
técnicas atuais de recuperação de arquivos e alguns dos problemas enfrentados, tanto em
discos magnéticos quanto em discos de estado sólido. Finalmente, a Seção 6 apresenta as
conclusões deste trabalho e a proposição de linhas de pesquisa para trabalhos futuros na
área.

2. Trabalhos Relacionados
Em Skorobogatov [Skorobogatov 2005] é realizada uma análise da remanescência de
dados em dispositivos de memória semicondutora, essa pesquisa demonstra que após
operações de apagamento em memórias flash pode ser possı́vel extrair dados suposta-
mente apagados, mas o autor reconhece que a recuperação desses dados é extremamente
difı́cil. Para o autor, vários dispositivos de segurança como microcontroladores e smart-
cards com memória EEPROM/Flash assumem que a informação da memória desaparece
por completo depois de uma operação de apagamento, essa crença pode comprometer a
segurança do sistema uma vez que dados podem ser extraı́dos mesmo após essa memória
semicondutora ter passado pelo processo de apagamento.

Antonellis [Antonellis 2008] em seu trabalho adverte que SSD impõe dificuldades
para a área forense que precisam ser enfrentadas, ele faz um experimento prático cujos
resultados obtidos ele reputa serem inesperados e alarmantes, já que nos experimentos
práticos ele não consegue recuperar informação útil com as ferramentas existentes. Se-
gundo Antonellis, unidades de estado sólido deveriam retornar dados usando métodos já
padronizados de recuperação.

Chen e outros [Chen et al. 2009] mencionam que otimizações de hardware e
de software foram feitas e que elas têm como objetivo estender a vida útil e também o
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desempenho de unidades SSD. Nesse trabalho, busca-se por meio de experimentos em
três unidades de estado sólido distintas entender o desempenho e o comportamento de
Solid State Drives.

Bell e Boddington [Bell and Boddington 2010] mostram que unidades de estado
sólido têm a capacidade de destruir provas (dados), mesmo na ausência de instruções
especı́ficas de um computador para fazê-lo. SSDs têm procedimentos internos que podem
contaminar as provas de forma imprevisı́vel, esse comportamento dificulta a validação de
provas e prejudica a credibilidade dos dados recuperados. Bell e Boddington verificaram
que dados podem ser removidos de um disco dentro de minutos e concluem: “parece
possı́vel que a idade de ouro para a recuperação, análise de dados e metadados excluı́dos
tenha chegado ao fim ”.

Em Wei e outros [Wei et al. 2011] são testadas técnicas de limpeza de unidades
de estado sólido. Essa pesquisa afirma que certos dados os quais foram apagados em
um SSD podem ainda estar no disco devido ao processo de wear leveling, porém esses
dados estarão inacessı́veis por meio de software. Os resultados desse trabalho levam a
três conclusões: em primeiro lugar, comandos internos são eficazes, mas os fabricantes
muitas vezes os implementam de forma incorreta; em segundo lugar, substituir todo o
espaço de endereços visı́vel de um SSD por duas vezes geralmente é suficiente para zerar
a unidade; em terceiro lugar, nenhuma das técnicas existentes para destruição de arquivo
individual em HDDs é eficaz em SSDs.

No trabalho de Nisbet e outros [Nisbet et al. 2013] é feita a análise forense em
unidades de estado sólido, não só analisando os algoritmos wear leveling e garbage col-
lection, mas também comparando o uso daqueles com outros SSDs que além de wear
leveling e garbage collection funcionam em conjunto com sistemas de arquivos capazes
de enviar aos SSDs a instrução TRIM. As conclusões desse trabalho levam a crer que
discos e sistemas operacionais com a instrução TRIM habilitada deixarão muito menos
dados para investigadores forenses do que esses mesmos discos e sistemas sem TRIM
habilitado.

Jamie Sharpe em seu artigo intitulado How SSD Technology Deletes Evi-
dence [Sharpe 2013] aborda o problema da análise forense em SSD por meio de uma
análise comparativa com discos rı́gidos tradicionais. Robert Winter e Kroll Ontrack [Win-
ter 2013] também desenvolvem um artigo com diversas comparações entre solid state
drives e hard disk drives.

Os trabalhos [Gubanov and Afonin 2014] e [Bonetti et al. 2014] apresentam entre
si conclusões semelhantes, para eles os SSDs têm implementações diferentes a depender
do fornecedor e, por isso cada SSD age de forma diferente. Em muitas situações, unidades
de estado sólido podem tornar difı́cil recuperar arquivos apagados, mas há inúmeras
exceções que permitem aos especialistas recuperar arquivos aparentemente apagados, por
isso algumas combinações de controladores de memória SSD, SO, sistemas de arquivos
e outras caracterı́sticas podem influenciar na quantidade de informações que podem ser
recuperadas.

Em [Yang et al. 2014], há uma visão geral do estado da arte de dois dos principais
mecanismos internos presentes em um SSD: garbage collection e wear leveling, os quais
são responsáveis pelo desempenho e pelo aumento da vida útil dos SSDs.
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3. O Solid State Drive

Para uma melhor compreensão de como os mecanismos internos podem influenciar nega-
tivamente na recuperação de dados é preciso observar a arquitetura interna de um SSD.
A Figura 1 mostra a arquitetura interna de SSDs, nela é clara a divisão do SSD em três
camadas principais, quais sejam: HIL (Host Interface Layer), FTL (Flash Translation
Layer) e FIL (Flash Interface Layer).

Figura 1. Arquitetura de SSDs [Nam and Kim 2013]

3.1. Host Interface Layer

É a camada que se refere à interface fı́sica de E/S, a qual permite conectar o SSD ao
sistema hospedeiro. A maior parte dos SSDs é construı́da com interfaces padronizadas
para HDDs, tais como: SATA (Serial ATA) e SAS (Serial Attached SCSI). Há interfaces
de armazenamento novas, não utilizadas em HDDs: a PCIe (Peripheral Component In-
terconnect Express) - uma interface comercialmente disponı́vel para SSDs -, a mSATA
(Mini-SATA) e a recente interface M.2, também conhecida como NGFF (Next Genera-
tion Form Factor).

3.2. Flash Translation Layer

Essa camada desempenha o papel fundamental de permitir que as células de memória
flash NAND (presentes na Flash Interface Layer) sejam mais robustas e confiáveis. O
controlador de memória que é um complexo sistema embarcado e que possui processador
e firmware especificamente desenvolvidos com o propósito de gerenciar todos os aspectos
de desempenho e funcionamento do SSD está situado nessa camada.
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Muitos SSDs usam interfaces de E/S desenvolvidas para unidades de disco rı́gido,
permitindo assim a substituição simples em aplicações comuns, essa compatibilidade de
interfaces pode dar a falsa impressão de que as formas de recuperação de dados apagados
e outras caracterı́sticas do funcionamento interno de um SSD são idênticas às encontradas
em HDDs. Para Antonellis [Antonellis 2008], uma vez que esteja assegurada a compati-
bilidade da interface de E/S, os fabricantes implementam internamente sem restrições (de
forma proprietária), ou seja, garantida a compatibilidade com o padrão definido para a in-
terface (seja ela SATA, SAS, etc), os fabricantes podem controlar - por meio de métodos
proprietários - as operações internas, por isso é provável que softwares proprietários es-
pecı́ficos sejam necessários para recuperar um arquivo.

A diferença existente entre as implementações de controladores de memória de
SSDs na Flash Translation Layer deve-se à disputa pelo mercado, à tentativa de buscar
algoritmos que garantam maior velocidade e desempenho. Em razão da grande quanti-
dade de firmwares e controladores que operam de forma distinta, muito do processo de
funcionamento interno de um SSD especı́fico é desconhecido.

3.3. Flash Interface Layer
O meio de armazenamento é fator chave para o desempenho e para as vantagens de dis-
positivos de estado sólido. Na camada FIL estão situadas as células flash NAND, essas
células são capazes de reter carga por anos devido a um gate isolado (chamado floating
gate) que é uma excelente “armadilha” para elétrons, a escrita nas células é feita pela
adição de elétrons (programação) ou retirada de elétrons (apagamento) usando pulsos
elétricos.

A operação com memórias flash NAND possui limitações, uma das principais é
o desgaste natural que ocorre nas células de memória como decorrência do processo de
escrita e apagamento. O desgaste acarreta falhas das células individuas, que fazem com
que todo o bloco de células seja inútil depois de um certo número de ciclos de escrita e
apagamento [Perdue 2008].

Para agravar o processo de desgate das células de memória elas operam de forma
tal, que é necessário excluir dados de uma célula antes que ela volte a ser escrita, diferente
do que ocorre em um HDD. Outro ponto a ser destacado sobre o SSD e o seu armazena-
mento fı́sico (células, páginas, etc) é que, para que seja possı́vel acessar as informações
diretamente dos blocos fı́sicos é necessário conhecer os comandos ATA proprietários do
fabricante uma vez que é a FTL que mantém as informações do local em que cada bloco
está sendo escrito [Bell and Boddington 2010].

Células de memória flash NAND são agrupadas e por meio desses agrupamentos
são realizadas as operações, a menor unidade é a própria célula, o agrupamento de células
é a página, o agrupamento de páginas são blocos e o agrupamento de blocos são planos, o
conjunto de planos constitui um chip (die) de memória flash. Quanto a granularidade uti-
lizada nas operações, a escrita normalmente é feita em páginas e o apagamento é realizado
em blocos [Chen et al. 2009].

4. Mecanismos Internos do SSD
A FTL é um componente essencial implementado no SSD para fazer com que o sistema
veja o dispositivo de estado sólido como um HDD. Além da necessidade de emular um
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HDD, algumas caracterı́sticas e restrições operacionais inerentes às memórias flash tor-
nam necessário o uso de mecanismos internos para viabilizar a utilização de memórias
flash NAND como meio de armazenamento de dados em SSDs.

A FTL gerencia a escrita na flash de forma que essa escrita aparenta ser realizada
em um determinado local fı́sico, como em um disco rı́gido, quando na verdade o que a
FTL deixa visı́vel é o local lógico de escrita. Esse mapeamento de blocos entre logical
block address (LBA) e physical block address (PBA) é mantido pela FTL.

A célula flash apresenta dois estados: apagado e não-apagado. No estado apa-
gado, um byte pode ser tudo “1” (0xFF) ou tudo “0” (0x00) dependendo do dispositivo
flash. Uma dada página (granularidade padrão de escrita em memórias flash NAND) só
pode ser escrita quando a mı́dia está apagada (caracterı́stica conhecida como “apague-
antes-escreva-depois”); após escrita, a página é considerada inutilizada até que passe pelo
processo de apagamento [Intel 1998], em outras palavras, uma vez escrita ela não pode ser
reescrita/atualizada; para retornar ao estado de apagada, uma página terá que ter todo o
seu bloco (granularidade de apagamento, que corresponde a múltiplas páginas) apagado.

Os procedimentos de recuperação forense em SSD já encontram uma dificuldade
inicial causada pelo mapeamento que a FTL realiza entre blocos lógicos e fı́sicos, esse
mapeamento cria uma situação que torna difı́cil acessar de forma confiável um local de
armazenamento fı́sico particular [Wei et al. 2011]. Além do mapeamento, há mecanismos
internos que são adicionados a FTL para otimizar desempenho, aumentar confiabilidade e
estender tempo de vida útil, porém esses mecanismos (wear leveling, garbage collection
e TRIM) impõem outras dificuldades à atividade forense.

4.1. Wear Leveling
Devido às operações de apagamento, um bloco de memória flash suporta apenas um
número limitado de ciclos P/E (worn-out property) [Yang et al. 2014] antes de se de-
teriorar e causar destruição ou comprometimento dos dados.

O wear leveling é um mecanismo cuja proposta é distribuir os apagamentos su-
cessivos entre os blocos do drive. Ele procura nivelar o desgaste dos blocos evitando
que apagamentos sucessivos sejam realizados em um mesmo subconjunto de blocos e
com isso atinge o objetivo para o qual foi criado: aumentar a vida útil de um SSD. Esse
aperfeiçoamento impede que parte do chip seja inutilizado rapidamente por meio dessas
repetidas tentativas de apagamento em um mesmo local. O wear leveling age de forma
a assegurar que cada um dos blocos do dispositivo seja escrito uma vez, e só volte a ser
escrito depois que todos os outros blocos já tenham sido escritos [King and Vidas 2011].
Atualmente os firmwares e controladores escrevem dados através de células de forma
mais uniforme em razão do processo de wear leveling. O wear leveling é completamente
transparente para o sistema hospedeiro e feito de forma diferente por cada fabricante, ele
gera um aumento da vida útil dos SSDs [Antonellis 2008].

É importante destacar que em um processo de modificação de um setor S, em
vez de o conteúdo alterado do setor S ser escrito no mesmo local em que as informações
estavam, acontece de aquelas informações serem salvas em outro local (um setor T) e
ser realizada uma atualização no mapeamento, então as informações do antigo setor S -
agora modificadas -, encontram-se no setor T e aparecem no endereço lógico de bloco
(LBA). Com isso a antiga versão das informações do S permanecem na memória flash e
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são chamados de dados remanescentes [Wei et al. 2011]. Esse comportamento é gerado
pelo procedimento natural do wear leveling que, por um lado, estende a vida útil dos
SSDs e, por outro, pode deixar dados remanescentes não acessı́veis através da FTL, mas
que ainda permite um trabalho de recuperação eficaz - porém muito difı́cil de ser realizado
- desses dados remanescentes.

O wear leveling pode levar a um uso extensivo da capacidade de armazenamento
do drive, que pode levar a um segundo problema: uma significativa diminuição da ve-
locidade de transferência. Isso ocorre por causa da caraterı́stica “apague-antes-escreva-
depois”, a qual difere da caracterı́stica “escreva-sobre-dados-antigos” de fitas e discos
magnéticos. O processo de apagamento é muito lento comparado aos processos de leitura
e escrita, levando até 10 ms. Em SSD, mudança de um só byte pode resultar na neces-
sidade de ler/apagar e escrever, por isso quando a unidade está cheia, o desempenho é
sensivelmente afetado pelo wear leveling. Muitos fabricantes, para enfrentar a perda de
desempenho ao ter que apagar antes de usar novamente um bloco, adotaram a estratégia
conhecida como Garbage Collection ou Self-Healing (auto-cura) [Bell and Boddington
2010].

4.2. Garbage Collection

Utiliza-se a garbage collection para apagar o espaço de memória flash que possua dados
desatualizados, de modo a liberar mais espaço livre para escritas posteriores.

Páginas com dados desatualizados, as páginas inválidas ou dead pages, poderão
ser recuperadas e reusadas através da garbage collection. Para recuperar essas páginas
inválidas da flash são selecionados um ou mais blocos (“blocos vı́timas”), que contenham
alguma página inválida, os dados atualizados (páginas válidas ou live pages) do “bloco
vı́tima” são copiados para outro(s) bloco(s), em seguida apaga-se o “bloco vı́tima” com o
intuito de transformar as páginas inválidas do “bloco vı́tima” em páginas livres para as es-
critas subsequentes. Com a finalidade de preservar as páginas do usuário que são válidas
e estão no “bloco vı́tima”, as páginas válidas devem ser copiadas para outro(s) bloco(s)
antes que o “bloco vı́tima” seja apagado. Como resultado deste cuidadoso processo para
que dados válidos não sejam perdidos, a garbage collection pode consumir muito tempo
e ser um limitador de desempenho da memória flash, em decorrência do grande número
de páginas válidas que podem ser copiadas durante esse processo. A criação de algorit-
mos que permitam maior eficiência à garbage collection tem sido uma área destacada de
pesquisa [Yang et al. 2014].

A utilização da garbage collection deve se preocupar com eficiência e também
com a longevidade da memória. O mecanismo é uma maneira de minimizar a perda de
desempenho pois se antecipa à caracterı́stica “apague-antes-escreva-depois”, já que apaga
os dados das células de memória antes que elas possam receber novas informações.

O processo acontece de forma automática, ou seja, sem que haja a necessidade
de interferência do usuário. É uma operação que acontece de forma transparente para o
usuário, uma vez que dados que foram previamente marcados como dados desatualizados
são apagados por blocos e o espaço apagado volta a ser uma opção de espaço para escrita.
No tocante à longevidade, é importante reduzir tanto quanto possı́vel o número de apaga-
mentos/escritas e também tornar o mais uniforme possı́vel o número de apagamentos que
cada bloco sofre.
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Em [Bell and Boddington 2010] é mencionado um problema que influencia a
execução do mecanismo, o problema diz respeito à comunicação entre sistema opera-
cional (SO) e drive. O SO normalmente não comunica ao disco quando um arquivo foi
apagado, com isso o SSD (mais especificamente a camada FTL) não dispara o mecanismo
de garbage collection; a fim de solucionar o problema criou-se uma nova instrução, a
instrução TRIM.

4.3. TRIM

Os Hard Disk Drives (HDDs) podem realizar atualizações em locais fı́sicos marcados
como disponı́veis ainda que haja dados escritos lá. Nos HDDs os dados costumam per-
manecer intocados até que aquele espaço de armazenamento seja alocado para outro
arquivo. Devido ao fato de o SSD possuir caracterı́sticas diferentes (o SSD tem a
caraterı́stica “apague-antes-escreva-depois” enquanto o HDD tem caracterı́stica “escreva-
sobre-dados-antigos”), manter o arquivo em um local de armazenamento impede que a
escrita seja realizada e cria a necessidade de se esperar até que o apagamento da área de
armazenamento seja feita para que só então a escrita ocorra. O comando TRIM foi pu-
blicado no padrão Serial ATA em 2007, esse comando permite que o sistema operacional
informe ao SSD que determinados dados não são mais válidos e podem ser apagados.
O garbage collection não precisa preservar dados inválidos, o que evita a necessidade
de movimentar e armazenar esses dados, mitigando um problema conhecido como write
amplification.

Cabe ressaltar que o controlador do disco também decide quando iniciar e de-
sempenhar a operação de garbage collection, a TRIM sinaliza ao SSD que há blocos de
dados que não estão em uso e podem ser preparados para uma nova escrita. TRIM é
uma solução adicional implementada em diversos sistemas operacionais modernos como
NTFS no Windows 7 e posteriores, Ext4 usado na versão Linux Kernel 2.6.33 e posteri-
ores, HFS+ usado no Mac OS X 10.6.8 ou posterior [Nisbet et al. 2013].

Quando o sistema operacional possui a instrução TRIM implementada, após um
arquivo ser apagado o SO envia essa instrução para o controlador do SSD indicando os
endereços lógicos dos blocos que correspondem aos blocos que eram utilizados pelo ar-
quivo recentemente apagado. De modo que os endereços lógicos dos blocos são mapeados
para os endereços fı́sicos dos blocos pela FTL, para que seja realizada a limpeza [Gebre-
maryam 2011].

Por isso, os problemas de degradação de desempenho e de falta de comunicação
entre sistema operacional e disco impulsionaram a busca por soluções para o
aperfeiçoamento dos SSDs, a instrução TRIM foi um desses aperfeiçoamentos. A mul-
tiplicidade de algoritmos não padronizados que operam internamente tornam o SSD um
dispositivo bem mais complexo e muito diferente do HDD. Essas diferenças afetam pro-
fundamente o trabalho de peritos que buscam a recuperação de arquivos apagados em
SSDs.

5. Técnicas de recuperação de informações em SSD

Se as técnicas desenvolvidas para recuperar informações em SSD basearem-se exclusiva-
mente na ideia de que há dados residuais nas células de memórias semicondutoras, em
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decorrência do problema de persistência de dados que afeta estas memórias semicondu-
toras, o resultado encontrado será arquivos cheios de “zeros” na visualização hexadeci-
mal, conforme observou Antonellis [Antonellis 2008].

Em dispositivos de armazenamento SSD, após a interface (IDE, SATA, M.2 etc),
não há padronização do funcionamento interno, o firmware e o controlador atuam con-
forme o projeto de propriedade do fabricante. O código fechado que controla o que acon-
tece internamente em um SSD, impede que especialistas em computação forense saibam
de forma precisa o que está ocorrendo.

Alguns processos internos utilizados por discos de estado sólido para aumentar o
tempo de vida útil e aumentar o desempenho são implementados de forma variada pelos
fabricantes. Esses mesmos mecanismos impõem algumas dificuldades à recuperação, são
elas:

• é quase impossı́vel sem saber os comandos ATA proprietários do fabricante, de-
vido a FTL, acessar os blocos fı́sicos, onde estão os dados em um SSD;

• a operação de garbage collection quando atinge uma determinada área retira os
dados que ainda estão lá e escreve a área com zeros;

• a utilização da instrução TRIM de forma automática pelos sistemas operacionais
que possuem o algoritmo implementado, pode levar à limpeza do disco de estado
sólido em alguns segundos;

• a instrução TRIM pode ser utilizada diretamente como ferramenta anti-forense e
acionada de forma espontânea pelo usuário com um único comando;

• a execução da TRIM pode ainda ser automatizada e permitir que indivı́duos criem
regras de disparo baseadas em eventos para limparem os dados dos discos em
segundos.

Em outro trabalho relacionado, descobriu-se que certos dados apagados de um
SSD podem ainda estar no disco, mas são inacessı́veis por software devido ao wear lev-
eling, porém acessı́veis por hardware [Wei et al. 2011].

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou mecanismos internos dos discos de estado sólido que podem tornar
inviável a recuperação de dados que foram apagados. O objetivo principal da proposta,
em comparação a outros trabalhos, foi o de prover uma visão do processo evolutivo das
operações internas que em geral ocorrem em um SSD e que prejudicam a recuperação de
dados após o processo de apagamento de um arquivo executado pelo usuário. A proposta
mostrou como ocorrem algumas das operações internas que podem eliminar definitiva-
mente as informações dos SSDs. Para que um trabalho pericial possa no futuro recuperar
um maior número de dados, pesquisas como as de Wei e outros [Wei et al. 2011] precisam
ser melhor analisadas. Os resultados da pesquisa e análise da operação conjunta dos algo-
ritmos e processos internos (voltados à otimização do funcionamento de discos de estado
sólido) ratificam o resultado do trabalho de Nisbet e outros [Nisbet et al. 2013]. Em sis-
temas operacionais com instrução TRIM habilitada operando em conjunto com discos de
estado sólido que ofereçam suporte à instrução TRIM, a quantidade de dados recuperada
é muito pequena e pode inviabilizar o trabalho pericial de recuperação de dados nesses
discos.
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Abstract. Malware is one of the main attack vectors to compromise computer systems. To
be ahead of security mechanisms, malware authors diversify their creations by inserting
evasive functions, applying obfuscation techniques, and modularizing them into distributed
components. In addition, distinct trends can be observed in different countries, according
to the type of users and other factors. In this paper, we analyze malware active in Brazilian
cyberspace between 2012 and the first quarter of 2015. We evaluated over 20 thousand
unique samples, presenting the results regarding static and dynamic analysis.

Resumo. Programas maliciosos são um dos principais vetores de ataque contra sistemas
computacionais. Para estar um passo à frente de mecanismos de segurança, seus
desenvolvedores inserem funções evasivas, técnicas de ofuscação e modularização em
componentes distibuídos. Além disso, tendências podem ser observadas em países diferentes
de acordo com o tipo de usuário, entre outros fatores. Neste artigo, são analisados exemplares
de malware ativos no espaço brasileiro da Internet entre 2012 e início de 2015. Mais de
20 mil exemplares foram avaliados, provendo resultados de análise estática e dinâmica.

1. Introdução
Programas maliciosos (malware) são os principais vetores de ataque contra sistemas computacionais.
Nos últimos anos, a motivação maior dos ataques por malware é financeira: em 2012, a Federação
Brasileira dos Bancos - FEBRABAN estimou perdas de R$ 1,4 bilhões relacionados com fraudes
eletrônicas [FEBRABAN 2012]; em 2014, pesquisadores da RSA calcularam que o prejuízo com
malware de boletos bancários no Brasil alcançou US$ 3,75 bilhões (mais de R$ 10 bilhões em valores
atuais) [Marcus 2014]; de acordo com o FBI, entre abril de 2014 e junho de 2015, a atuação do
malware Cryptowall—que criptografa arquivos da vítima e tenta praticar extorsão para pagamento
de um “resgate” pela chave que os libera—causou aproximadamente US$ 18 milhões em perdas para
os usuários atacados [The Register 2015].

Independente da motivação por trás do ataque, os exemplares de malware evoluem de acordo com
peculiaridades da época na qual eles estão inseridos. Isso ocorre devido a diversos fatores, como a
necessidade de continuidade do negócio por parte do desenvolvedor de malware, modificação ou
sofisticação dos mecanismos de segurança, e o contexto do momento (para viabilizar a engenharia
social). Observar e identificar tal evolução é um passo importante para ganho de conhecimento sobre
a atuação de programas maliciosos, permitindo a descoberta de tendências ao longo do tempo.

Este artigo apresenta uma análise detalhada de mais de 20 mil exemplares de malware atuantes
no espaço nacional da Internet entre 2012 e 2015, com a finalidade de prover informações acerca das
decisões feitas por criadores de malware para seu encapsulamento (tipos de arquivo utilizados), das
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características obtidas por meio da inspeção do binário (análise estática), do comportamento exibido
durante a infecção (análise dinâmica), e de dados extraídos do tráfego de rede. A principal contribuição
é prover um panorama sobre malware que compromete diariamente os sistemas de usuários brasileiros,
causando prejuízos pessoais, em empresas privadas e em instituições públicas.

2. Trabalhos relacionados

A atuação de programas maliciosos é um problema que deve ser continuamente estudado, uma vez que
tais programas evoluem e apresentam tendências distintas de comportamento em diferentes localidades
geográficas. Esse tipo de pesquisa traz à luz facetas observadas em malware em diversas condições
e pode auxiliar no desenvolvimento de contra-medidas específicas, aumentando a segurança geral
dos usuários e sistemas conectados à Internet. Os trabalhos listados a seguir tratam de malware
para ambientes desktop e móveis. Cabe ressaltar que não se tem notícia de um trabalho que leve em
consideração o cenário nacional de forma abrangente, isto é, obtendo estatísticas provenientes de análise
estática e dinâmica e durante um intervalo de tempo considerável.

Provos et al. [Provos et al. 2007] mostram os resultados de observação do comportamento de
malware na Web—exemplares que visitam URLs ou que são obtidos a partir da visita a uma URL
contaminada—durante 12 meses (mar/2006–2007). O estudo mostra que os usuários estão sujeitos
a terem seus navegadores infectados ao visitar uma grande quantidade de sites, podendo inclusive
tornarem-se parte de botnets. São identificados os mecanismos comumente usados para exploração
de navegadores e injeção de conteúdo maliciosos em sites, e são discutidas a frequente mudança
em binários maliciosos servidos aos usuários como forma de enganar os antivírus e a distribuição
desses binários em várias URLs e domínios distintos. Bayer et al. [Bayer et al. 2009] analisaram
dinâmicamente mais de 900 mil exemplares únicos de malware submetidos ao sistema Anubis1 por
aproximadamente 22 meses (fev/2007–dez/2008), considerando atividades relacionadas com sistema
de arquivos, Registro do Windows, rede, aparecimento de janelas e detecção de sandboxes.

Abraham e Chengalur-Smith [Abraham and Chengalur-Smith 2010] estudam a ameaça de malware
que ataca por engenharia social com base em dados de boletins e publicações de empresas de antivírus.
Os autores discutem formas comuns de proliferação desse tipo de malware—e-mail, sites Web,
programas de compartilhamento de arquivos e dispositivos de armazenamento portáteis—e as táticas
utilizadas, tais como instigação da curiosidade ou ganância, indução de medo, entre outras, bem como
o direcionamento dos alvos. Branco et al. [Branco et al. 2012] conduziram um estudo em 2012 sobre
técnicas de anti-análise e evasão utilizadas por 4 milhões de exemplares de malware analisados estatica
e dinamicamente e que, repetido em 2014 [Barbosa and Branco 2014], permitiu a comparação na
evolução do comportamento dos exemplares em ambos os períodos.

Afonso et al. [Afonso et al. 2013] analisaram mais de 5 mil aplicações para Android obtidas de
lojas (oficial e alternativas) que atendem o mercado brasileiro. O objetivo do trabalho foi buscar
comportamento suspeito que pudesse indicar a presença de aplicações maliciosas, como a subversão
de permissões, vazamento de informações do dispositivo móvel via rede ou SMS, e acesso a URLs de
distribuição de propagandas. Lindorfer et al. [Lindorfer et al. 2014] introduzem o sistema Andrubis para
análise de malware de Android e provêem estatísticas sobre a análise de mais de 1 milhão de aplicações
únicas (≈40% maliciosas) submetidas por um período de 2 anos (jun/2012–jun/2014). O artigo baseou-se
em análise estática e dinâmica das aplicações, mostrando as mudanças comportamentais observadas nos
exemplares maliciosos e atividades mais frequentes, além de discutir as limitações das técnicas aplicadas.

1http://anubis.iseclab.org
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3. Coleta de Dados e Testes

Para a análise, foram obtidos 33.811 exemplares, 21.359 deles únicos (com base no hash MD5 do
binário)2. Anexos de e-mail e crawling de links contidos nessas mensagens e, principalmente, a
cooperação com outros pesquisadores com acesso a exemplares em atividade no cenário nacional,
serviram como fontes de malware. A coleta de dados foi realizada entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de
março de 2015 (1.186 dias). A Figura 1 exibe a quantidade total de malware obtido mensalmente entre
2012 e 2014 (31.745 exemplares). Em 2015, foram coletados 2.066 exemplares no primeiro trimestre. A
Figura 2 mostra a distribuição das amostras com base em seu tipo de arquivo (discussão na Seção 4.1.1).

Todos os exemplares foram submetidos para análise estática, dinâmica e por antivírus, a fim de
se obter informações presentes no binário por si só, bem como outras exibidas durante sua execução
em ambiente controlado. Para a análise estática, foram utilizadas as ferramentas: Pyew3 e PEframe
4, as quais permitem a extração de informações básicas do binário e a inspeção por alguns indícios
potencialmente maliciosos; Foremost5 para busca de cabeçalhos e magic numbers de arquivos
embutidos no binário. Para análise dinâmica, utilizou-se sistema próprio [Botacin et al. 2014], ainda
não disponível publicamente, que monitora as atividades de exemplares analisados, seus filhos e outros
programas através dos quais o malware interage com o sistema de arquivos, Registro, processos e
rede em sistemas operacionais Windows 7. A análise por antivírus consistiu em enviar os exemplares
para o VirusTotal 6 e obter suas taxas de detecção e identificação.
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Figura 1. Coleta de amostras ao longo do período
observado.
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Figura 2. Evolução da distribuição de amostras por
tipo de arquivo.

4. Processamento dos Dados

As análises realizadas dividem-se em duas categorias: estáticas e dinâmicas. Na primeira, observa-se
os tipos de arquivos, formatos de distribuição e empacotamento usados pelos exemplares, e informações
providas por antivírus. Já na análise dinâmica, na qual se obtém o traço de execução dos exemplares
e o tráfego de rede correspondente, é feita a verificação se as funções mapeadas estaticamente (statically
linked) são efetivamente executadas, se as técnicas de anti-análise foram efetivas e o que foi trafegado.

2A lista dos hashes está disponível em http://justpaste.it/ltlh.
3https://github.com/joxeankoret/pyew
4https://github.com/guelfoweb/peframe
5http://foremost.sourceforge.net
6http://www.virustotal.com
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4.1. Informações Estáticas

A análise estática é a avaliação de um exemplar de malware sem sua execução. Esse tipo de análise
se dá por meio da inspeção do binário e permite a extração de informações do cabeçalho, instruções,
texto embutido, uso e tipo de mecanismo de ofuscação (packer), número de seções, funções mapeadas,
códigos de exploração (shellcodes), entre outras.

4.1.1. Tipos de arquivo

A Figura 3 mostra a distribuição dos arquivos por extensão. Embora a maioria dos exemplares tenha
a extensão “correta” (.exe, .dll, .cpl), ainda é possível observar a tentativa de ludibriação do usuário pelo
uso de uma extensão secundária ou alternativa (e.g. malware.exe.jpg). A Figura 4 apresenta
o formato real dos arquivos (com base na assinatura presente no cabeçalho). Nota-se uma frequência
relativa do tipo PE (executáveis tradicionais) superior às ocorrências de “.exe”, o que é esperado devido
aos exemplares PE renomeados para outras extensões.

Figura 3. Distribuição por extensão. Figura 4. Distribuição por tipo de arquivo.

Tradicionalmente, os tipos que têm sido mais usados na propagação de malware são executáveis
(PE32) e bibliotecas (DLL). Entretanto, a Figura 2 mostra as recentes tendências de aumento das
ameaças encapsuladas como arquivos CPL—bibliotecas executáveis do tipo “Painel de Controle”—entre
2012 e 2014, e o rápido crescimento de executáveis do tipo .NET em 2015, os quais podem ser
programados para operar em múltiplas plataformas O aumento de malware encapsulado em CPL é
um fenômeno nacional, identificado também por empresas de antivírus [Mercês 2014].

4.1.2. Chamadas de Função

As chamadas de função presentes em um malware podem ser obtidas diretamente do binário, na seção
.text de seu cabeçalho. A presença destas funções não garante que elas serão executadas, seja pelo
uso de um packer, evasão da análise pelo malware, ou por terem sido inseridas propositalmente no binário
para atrapalhar a análise. No entanto, essas funções provêem algumas pistas sobre o comportamento
dos exemplares analisados, dado que muitos não aplicam proteções contra análise (vide Seção 4.1.6).

Chamadas a funções que interagem com processos, Registros e o sistema de arquivos são,
obviamente, comuns a programas maliciosos e legítimos. Porém, algumas sequências de chamadas
são indicativos de atividades potencialmente maliciosas: GetProcAddress + LoadLibrary
+ VirtualAlloc (e Free) + CreateThread representa o procedimento para a injeção
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de uma biblioteca (DLL injection) no escopo de um outro processo, técnica frequentemente usada
por malware para infectar outros programas em execução no sistema alvo.

Outro exemplo interessante envolve chamadas às funções Sleep, GetTickCount e IsDe-
buggerPresent, relacionadas a técnicas de anti-análise. A primeira é frequentemente usada para
esgotar o tempo de análise em sandboxes dinâmicas e nos emuladores dos antivírus. A contagem de ticks
é utilizada para identificar sistemas de análise através da medição do overhead de tempo introduzido
pelos mecanismos de inspeção/instrumentação. A função IsDebuggerPresent verifica se o
programa está em execução em um debugger, de forma a tentar impedir a sua engenharia reversa. Na
Tabela 1, mostra-se as chamadas de função mais encontradas nos exemplares analisados.

Tabela 1. Chamadas de função mapeadas estaticamente no conjunto de exemplares.
Função # Exemplares Função # Exemplares
GetProcAddress 17317 (81,08%) RegOpenKeyExA 7599 (35,58%)
LoadLibraryA 16713 (78,25%) LoadLibraryExA 7045 (32,98%)
VirtualAlloc 15032 (70,38%) ExitThread 6916 (32,38%)
VirtualFree 15007 (70,26%) FindResourceA 6216 (29,10%)
Sleep 11812 (55,30%) GetCurrentProcess 5983 (28,01%)
WriteFile 11545 (54,05%) VirtualProtect 5448 (25,51%)
UnhandledExceptionFilter 11049 (51,73%) WinExec 5111 (23,93%)
GetTickCount 9977 (46,71%) CreateFileW 4910 (22,99%)
CreateThread 9214 (43,14%) SetWindowsHookExA 4883 (22,86%)
GetCurrentProcessId 8521 (39,89%) IsDebuggerPresent 3511 (16,44%)
GetWindowThreadProcessId 8142 (38,12%) InternetCloseHandle 4405 (20,62%)
GetCommandLineA 7659 (35,86%) InternetReadFile 3777 (17,68%)

4.1.3. Ofuscação

A fim de gerar novas variantes e passar incólumes por mecanismos de proteção, desenvolvedores de
malware se utilizam de ferramentas chamadas packers. Essas ferramentas tinham por objetivo inicial a
compressão dos arquivos, mas no caso de programas maliciosos começaram a ser utilizadas para ofuscá-
los, tanto por compressão como por criptografia (simples ou de múltiplas camadas) [Jacob et al. 2013].
Com isso, impede-se a análise estática, a menos que se conheça o algoritmo para unpacking. O uso
da ferramenta de detecção de packers PEiD (http://www.aldeid.com/wiki/PEiD) resultou
na identificação de 57,95% de exemplares ofuscados. Os 42,05% restantes não estão ofuscados ou
o packer utilizado não possui assinatura conhecida. Em contraponto com o cenário nacional, Martignoni
et al. [Martignoni et al. 2007] estimam que ≈80% dos exemplares possuem packers. Na Tabela 2,
apresenta-se uma comparação dos percentuais relativos a presença de packers encontrados no presente
artigo e nos trabalhos de [Branco et al. 2012, Barbosa and Branco 2014].

Tabela 2. Uso de packers por malware ao longo do tempo. Comparação entre os re-
sultados obtidos neste trabalho (T) entre 2012 e 2015 e por Branco (B) em 2012 e
2014 [Branco et al. 2012, Barbosa and Branco 2014].

2012 (T) 2012 (B) 2013 (T) 2014 (T) 2014 (B) 2015 (T)
Uso de packers 49,28% 34,79% 56,59% 59,96% 37,53% 51,62%

A tabela 3 apresenta os tipos de packers encontrados nos exemplares coletados. Compiladores
aplicam técnicas distintas de otimização na geração dos binários, deixando assinaturas que os fazem
ser detectados como packers. Em relação à variedade, nota-se neste artigo que as três primeiras
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ocorrências (Borland Delphi, UPX e Microsoft C/C++) correspondem a mais de 94% dos exemplares
ofuscados. Comparando-se esses resultados com [Bayer et al. 2009], vê-se que os exemplares
coletados internacionalmente possuem maior diversidade: as três ocorrências mais frequentes—UPX,
Allaple e FSG—correspondem a 15,61%, 24,83% e 12,28%.

Tabela 3. Tipos de packers mais encontrados nos exemplares ofuscados.
Packer Exemplares Packer Exemplares
Borland Delphi 45,90% NsPack 0,95%
UPX 24,83% PKLITE32 0,86%
Microsoft C/C++ 23,50% Enigma 0,67%
ASProtect 2,31% Dev-C++ 0,50%
Themida/WinLicense 2,11% Thinstall 0,47%

Pode-se observar uma predominância de binários compilados com “Delphi”, o que se deve a quan-
tidade expressiva de arquivos do tipo CPL. Exemplares de malware CPL são majoritariamente criados
nessa linguagem (devido à necessidade de janelas e formulários para roubo de credenciais) e têm por alvo
principal os usuários de Internet Banking. Há também um número expressivo no uso de UPX, pois é uma
ferramenta para compressão livre e de fácil acesso, mesmo para atacantes leigos. Por outro lado, analistas
têm a vantagem de poder extrair o packer, facilitando a análise estática. Alguns packers mais sofisticados,
como algumas versões de Telock, Armadillo e ASProtect, podem não executar em siste-
mas virtualizados ou emulados, inviabilizando a análise dinâmica do malware [Dinaburg et al. 2008].

A Tabela 4 mostra a variação geral dos tipos de packers entre o período de análise. Observa-se,
nos dados de 2015, um aumento considerável de binários gerados a partir do VisualStudio (Microsoft
C/C++), o que é compatível com o salto na quantidade de malware do tipo .NET visto na Figura 2.

Tabela 4. Evolução dos packers mais frequentemente encontrados por ano.
Packer 2012 2013 2014 2015
Borland Delphi 35,19% 51,19% 49,66% 43,39%
UPX 31,11% 25,95% 17,36% 8,53%
Microsoft C/C++ 22,03% 17,62% 25,97% 44,01%
Themida/WinLicense 5,00% — — —
ASProtect 2,61% 1,54% 2,90% 1,23%
PKLITE32 1,34% — — —
Dev C++ — 1,10% — —
NsPack 1,08% — 1,16% —

4.1.4. Detecção por Antivírus

A submissão dos exemplares para o VirusTotal resultou em 21.359 retornos com taxa e rótulos
de detecção. A porcentagem dos exemplares que foram detectados por pelo menos um antivírus
foi de 98,57%. Apenas 307 arquivos (1,43%) não foram detectados por nenhum dos antivírus. A
análise dos rótulos de detecção atribuídos ao conjunto de exemplares, considerando o antivírus AVG7,
resultou em mais da metade (54,66%) dos exemplares detectados como PSW (password stealers) ou
Downloader. Esse tipo de malware utiliza a rede para enviar dados capturadas ou obter componentes.
O terceiro rótulo mais atribuído (14,11%) foi Generic. Esse termo é muito utilizado quando a
detecção é feita por heurística, mas não provê informação sobre o malware.

7A escolha baseou-se no fato de taxas de detecção alcançadas para o sistema operacional Windows 7 serem as mais altas em comparação com
os outros antivírus, de acordo com o teste VB100 mais recente (https://www.virusbtn.com/vb100/archive/test?order=29&id=
207&tab=onDemand).
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4.1.5. Malware Modular

Alguns tipos de malware são compostos por diversos módulos, de forma a dificultar a chance de
que sejam detectados. Esses tipos incluem os chamados downloaders e droppers: os primeiros são
programas simples que, uma vez em execução no alvo, obtêm o real programa malicioso da Internet;
os últimos são programas em geral ofuscados que trazem uma carga útil executável dentro de si e, ao
serem executados, descarregam o malware embutido no sistema (decifrando-o ou descomprimindo-o).

A análise dos exemplares disponíveis revelou 6.145 URLs codificadas estaticamente, potencialmente
downloaders: 52 referências ao Google, indicando teste de conectividade; 24 à nuvem da Amazon
e 54 ao serviço Dropbox, incorrendo no download de conteúdo remoto. Para tentar identificar droppers,
foi feita a extração de arquivos conhecidamente maliciosos embutidos nos binários analisados: 26
exemplares possuíam esse tipo de arquivo que, submetido ao VirusTotal, foi detectado como malware;
12 dos executáveis embutidos foram nomeados como “foto”, podendo-se inferir que são partes de
campanhas de engenharia social para atrair o usuário a acessá-los.

4.1.6. Anti-Análise

Existem exemplares de malware que implementam técnicas para detecção da execução em ambientes
virtualizados ou emulados (conhecidas como anti-VM), pois tais ambientes são comumente utilizados em
sistemas de análise dinâmica publicamente disponíveis. Assim, a aplicação de tais técnicas impede que
a análise dinâmica do malware seja realizada adequadamente. Fez-se então uma busca pela presença de
técnicas de anti-análise nos exemplares, com o objetivo de se identificar detectores de virtualização, tais
como chamadas de função (e.g. CPUID, que retorna informações específicas do sistema), verificadores de
bibliotecas ou drivers associados a virtualizadores, shellcodes de detecção, entre outras. A Tabela 5 mostra
a quantidade de exemplares que aplicam determinada técnica para detecção de ambientes virtualizados.

Tabela 5. Técnicas anti-VM identificadas e exemplares que as implementam.
Técnica # de exemplares Técnica # de exemplares
VMCheck.dll 2.729 (12,77%) Detecção de VirtualBox 306 (1,43%)
VMware trick 843 (3,95%) Bochs & QEmu CPUID trick 267 (1,25%)

Técnicas para identificar debuggers (anti-Dbg) incluem a chamada à função IsDebuggerPre-
sent, identificada em 3.511 exemplares da coleção deste artigo. A Figura 5 ilustra a evolução na
aplicação de técnicas anti-análise por malware entre 2012 e 2015, incluindo ofuscação por packers.

4.2. Informações Dinâmicas

A análise dinâmica consiste na execução dos exemplares maliciosos em um ambiente controlado
(sandbox), de modo a obter informações do comportamento exibido por malware durante a infecção
e a superar algumas limitações da análise estática. Neste tipo de análise, pode-se verificar as chamadas
de função efetivamente executadas, os parâmetros passados e a relação entre elas. A análise dinâmica
dos exemplares foi realizada em ambiente emulado com o sistema operacional Windows 7, por ser
o sistema operacional com maior penetração de mercado atualmente8 (≈60%), utilizando um driver
de kernel para monitorar os subsistemas de Registro, processos e sistema de arquivos.

Todos os exemplares foram submetidos para análise, tendo uma taxa de sucesso de 98,55%, isto é, de
exemplares que exibiram comportamento durante a execução no sistema de análise dinâmica utilizado.

8http://www.netmarketshare.com/
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Figura 5. Evolução do uso de técnicas de anti-análise por exemplares (um exemplar pode implementar
mais de uma técnica ao mesmo tempo).

Eventuais falhas na execução de malware podem ser explicadas por programas corrompidos, uso de
técnicas de anti-análise, recursos não encontrados ou indisponíveis (e.g. falha no download de um arquivo
fundamental para continuidade da infecção ou falta de componente no sistema operacional alvo), etc.

4.2.1. Comportamento Suspeito

Durante a análise dinâmica, algumas atividades suspeitas podem ser observadas, dentre as quais
destaca-se: a modificação no arquivo de hosts, que pode levar o usuário a sites clonados; a remoção
de arquivos que, se aplicada ao próprio malware pode indicar uma tentativa de evitar a perícia forense
de máquinas comprometidas; a modificação de arquivos, possibilitando a inserção de novas funções
em bibliotecas ou infecção de outros programas no sistema alvo; a instalação de um plugin (BHO)
no navegador, infectando-o. A Tabela 6 compara as atividades extraídas das análises realizadas com as
mostradas em [Bayer et al. 2009]. As diferenças encontradas enfatizam não só as diferentes épocas de
análise, mas a situação brasileira, cuja infestação de exemplares voltados para ganhos financeiros causa
um tráfego de rede muito maior (para exfiltração de informações) e menos interação com os subsistemas
do alvo (pela necessidade de estímulos do usuário com o malware para provisão de informações).

Tabela 6. Comportamentos observados em comparação com [Bayer et al. 2009]
Porcentagem de exemplares

Comportamento Este artigo Bayer et al.
Modificação no arquivo de hosts 0,11% 1,97%
Criação de arquivo 26,23% 70,78%
Remoção de arquivo 13,71% 42,57%
Modificação em arquivo 17,37% 79,87%
Instalação de BHO no IE 1,26% 1,72%
Tráfego de rede 98,82% 55,18%
Criação de chave no Registro 33,67% 64,71%
Criação de Processo 18,79% 52,19%

Um tipo de atividade relevante efetuada sobre o Registro é a inserção de caminhos de programas como
valores de chaves, a fim de executá-los durante a inicialização do sistema. Este tipo de comportamento,
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também chamado de persitência, é frequentemente utilizado por keyloggers ou outros programas espiões
para permitir que o malware continue atuando após desligamento ou reboot. Nos testes realizados,
pudemos identificar 38.160 diferentes ocorrências de escritas neste tipo de chave.

4.2.2. Tráfego de Rede

O tráfego de rede é capturado durante a execução de cada malware no sistema de análise dinâmica utili-
zado. A Tabela 7 mostra a distribuição do tráfego, bem como uma comparação com [Bayer et al. 2009].

Tabela 7. Informações extraídas do tráfego de rede deste artigo (T) e de [Bayer et al. 2009]
Porcentagem de exemplares

Tipo de tráfego 2012 (T) 2013 (T) 2014 (T) 2015 (T) Bayer et al.
TCP 40,87% 41,24% 56,19% 65,10% 45,74%
UDP 52,76% 54,74% 52% 58,79% 27,34%
ICMP 1,28% 1,70% 1,33% 1,18% 7,58%
DNS 52,69% 54,73% 51,98% 58,79% 24,53%
HTTP 38,63% 39,69% 52,03% 58,96% 20,75%
SSL 5,30% 5,62% 4,64% 7,99% 0,23%

Outros protocolos também foram avaliados e produziram os seguintes resultados: SMTP (2012:
0,21%; 2013: 0,01%; 2014: 0,06%; 2015: 0,17%); MS-SQL (2012: 1,40%; 2013: 0,24%; 2014:
2,16%; 2015: 1,77%); FTP (2012: 0,21%; 2013: 0,04%; 2014: 0,29%; 2015: 0%). Os resultados
de rede, além de compatíveis com os rótulos de antivírus da seção 4.1.4, confirmaram as expectativas
sobre a presença considerável de downloaders (Seção 4.1.5). A análise mais detalhada do tráfego mostra
que os exemplares exibiram o comportamento indicado pela análise estática. Tais comportamentos
estão de acordo com os resultados mostrados em [Rossow et al. 2013], bem como o uso de serviços
públicos para armazenamento (Amazon e Dropbox). Ressalta-se que o conjunto de exemplares deste
trabalho contém 11 das 17 famílias estudadas por Rossow et al.

5. Considerações Finais
Este artigo apresentou informações obtidas da análise estática e dinâmica sobre de mais de 20 mil
exemplares únicos de malware coletados no espaço da Internet brasileira. Dado que não há na literatura
uma visão abrangente do malware nacional, os resultados providos permitem a observação de tendências
atuais (ameaças .CPL e aumento nas ameaças .NET). Os indícios de crescimento na quantidade de
malware .NET puderam ser vistos nos dados de 2015. Assim, embora o cenário para este ano ainda
não esteja completo, registrou-se um pico de 7% de ocorrências dessas ameaças no primeiro trimestre
(contra ≈ 1% nos outros anos). Ademais, a quantidade de exemplares coletadas somente em 2015
já é superior a qualquer um dos períodos completos dos anos anteriores.

Mostrou-se ainda que, se por um lado boa parte das ameaças brasileiras ainda se mostra “desprotegida”
(unarmored) em relação a aplicação de ofuscação, alguns exemplares apresentam estruturas mais
complexas e modulares, como o uso de técnicas de anti-análise e criptografia. Desta forma, a
disseminação da implementação de técnicas de anti-análise torna-se um provável próximo passo dos
atacantes atuantes no cenário nacional. Por fim, os rótulos de antivírus relacionados a exemplares que
enviam ou realizam o download de dados corroboram as informações apresentadas sobre o tráfego
de rede e a ocorrência de malware modular.
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Abstract. Solid-state drives (SSDs) are becoming popular, they offer significant
advantages in comparison with traditional hard disk drives (HDDs). Low power
consumption, fast response times, resistance to damage from physical shock, no
moving parts are some advantages. To overcome some limitations, SSDs incor-
porate optimizations, the most commons are wear leveling, garbage collection
and TRIM. These optimizations operate transparently to the host OS, and add
complexity to the SSD internal operation and may have a significant impact in
data remanence. This research shows that is possible to recover data from SSD
after a disk formatting process, the experimental findings demonstrate that at
least in this case is possible recover a big amount of files.

Resumo. Solid-state drives (SSDs) estão se tornando cada vez mais popu-
lares por apresentarem vantagens significativas frente aos discos magnéticos
(HDDs): baixo consumo de energia, maior velocidade, além de maior re-
sistência a danos fı́sicos pois não possuem partes móveis. Porém, SSDs possuem
algumas limitações. Para minimizar essas limitações e potencializar as vanta-
gens, foram criadas algumas otimizações, dentre elas: “wear leveling”, “gar-
bage collection” e TRIM. As otimizações operam de forma transparente para o
sistema operacional hospedeiro, mas adicionam obscuridade ao funcionamento
interno do SSD, e podem impactar significativamente na remanescência de da-
dos. Este trabalho mostra - através de uma comprovação prática - que apesar
dos procedimentos internos de otimização destruı́rem dados apagados em um
SSD, é possı́vel recuperar arquivos nesse SSD.

1. Introdução
Flash memory solid-state drives (SSDs), até pouco tempo atrás, eram muito difı́ceis de
encontrar. Hoje, observa-se uma utilização crescente deles em computadores pessoais,
além de sua utilização em servidores nos data centers. Especialistas divergem no que
diz respeito a definir uma data para a substituição dos antigos hard disk drives (HDDs)
pelos modernos SSDs. Conforme Jim O’Reilly, em artigo recente na Network Compu-
ting [O’Reilly 2015], com o aumento da capacidade e diminuição do preço dos SSDs
(com o advento da 3D NAND) não haverá muitos motivos para alguém comprar um HDD.
A expectativa é que, com a queda de custos e aumento de capacidade, tenha-se um cres-
cimento natural no uso de drives de estado sólido. Howard Marks, também escritor na
Network Computing, contrapõe-se a algumas afirmações de O’Reilly e assevera: antes de
2020 os preços de HDDs ainda serão bem menores que os de SSDs, constituindo-se ainda
vantagem competitiva dos HDDs [Marks 2015].
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A disputa entre SSDs e HDDs é compreensı́vel, pois os dois dispositivos são
mı́dias de armazenamento secundário e o número de computadores os quais usam dri-
ves de estado sólido em substituição aos tradicionais discos magnéticos está crescendo.
A IDC (International Data Corporation) estima que o armazenamento utilizando flash,
incluindo discos hı́bridos (conhecidos como SSHDs, que unem os pratos magnéticos e
capacidade dos HDDs com um SSD pequeno e veloz) e também os discos puramente
compostos de memória flash (conhecidos como SSDs), atingiram no último ano a cifra de
US$ 11.3 bilhões [Patrizio 2015].

Muitos sistemas de armazenamento vêm adotando o SSD como tecnologia para a
guarda de dados persistentes devido à reduzida latência de entrada e saı́da, aumento da
largura de banda e outros ganhos de desempenho. SSDs são compatı́veis com a inter-
face do HDD e podem substituir as unidades de disco magnético para armazenamento
persistente de dados e programas nos computadores modernos.

Drives de estado sólido têm em seu interior uma estrutura diferente e também ope-
ram internamente de forma bem distinta dos discos magnéticos, apesar de muitos deles se-
rem projetados para funcionar utilizando as mesmas interfaces (SATA/IDE/SAS). A com-
patibilidade com interfaces também utilizadas em discos magnéticos confere aos SSDs
compatibilidade com dispositivos computacionais que já utilizam HDDs como mı́dia de
armazenamento, o que facilita uma gradativa substituição dos HDDs por SSDs. Apesar da
compatibilidade de interfaces, os mecanismos que operam internamente para aperfeiçoar
o desempenho e a vida útil de drives de estado sólido criam incerteza no que diz respeito
à utilização de técnicas de recuperação de arquivos apagados ou que passaram por um
processo de formatação da unidade.

Diferentes modelos de SSD podem ter processos internos diferentes, ou podem
implementar de forma diferente os mesmos processos. O comportamento divergente en-
tre os solid-state drives pode ser explicado, em parte, por diferença na implementação
dos controladores da memória flash. Neste trabalho, é proposto um teste especı́fico,
cujo propósito é avaliar as peculiaridades e o comportamento de um SSD depois de um
processo de formatação dessa unidade. A análise prática tenta recuperar qualquer dado
possı́vel que ainda permanece na unidade após o processo de formatação. Os resultados
obtidos em experimentos de recuperação (após apagamento ou formatação de SSDs) po-
dem determinar, por exemplo, uma mudança no paradigma de procedimentos de forense
computacional [Bell and Boddington 2010].

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: O solid-state drive
é detalhado na Seção 2. A Seção 3 apresenta trabalhos relacionados à persistência e
recuperação de dados em SSD. A Seção 4 traz uma visão geral da metodologia e das
técnicas de recuperação de arquivos empregadas. Na Seção 5 são apresentados resultados
e uma discussão sobre eles. Finalmente, a Seção 6 apresenta as conclusões deste trabalho
e a proposição de linhas de pesquisa para trabalhos futuros na área.

2. O Solid State Drive
O sistema de memória de um dispositivo computacional pode empregar diferentes tipos
de memórias para que haja um equilı́brio entre custo, velocidade e capacidade de armaze-
namento. Discos magnéticos (HDDs) e drives de estado sólido (SSDs) são dispositivos de
armazenamento secundário, eles têm como caracterı́stica a preservação das informações
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ali armazenadas, mesmo na ausência de uma fonte de alimentação externa.

A terminologia “estado sólido” refere-se ao fato de que dados são armazenados
em arranjos fixos de transistores eletrônicos, os quais permitem que a leitura e escrita
sejam executadas de forma bem mais rápida nos drives de estado sólido.

Uma comparação realizada pela Intel, apresentada na Tabela 1, mostra vantagens
do SSD sobre seu concorrente direto, o HDD [Intel 2010].

Tabela 1. Comparação entre SSD e HDD [Intel 2010]
SSD HDD Vantagem do SSD

Tempo de inicialização de um SO ∼ 19 s ∼ 30 s ∼37% menor
Resistência a impacto e vibração 1.500 G 900 G ∼ 60% mais imune
Consumo de energia (por semana) ∼ 35 Wh ∼ 55 Wh mais de 20% menor
Confiabilidade (MTBF) ∼ 1,2 x 106 h ∼ 0,6 x 106 h ∼ 100% mais confiável
Ruı́do de operação 0 dB 25 dB nenhum ruı́do

O SSD é um dispositivo mais complexo, é um sistema que pode internamente ge-
renciar troca de dados, funções de criptografia e compactação, além de outros mecanismos
especı́ficos por meio de um processador interno ao drive. Para entender o funcionamento
interno, divide-se didaticamente o SSD em dois componentes fundamentais: as células de
memória flash e o controlador de memória.

2.1. Controlador de Memória

O controlador de memória é o principal responsável pelo desempenho e confiabilidade
do SSD, na arquitetura de alto nı́vel do controlador de memória apresentado na Figura 1,
podem-se distinguir três diferentes partes:

• interface do HOST - situa-se entre o host (computador) e o SSD, os protocolos
precisam ser compatı́veis com padrões da indústria usados para HDDs, são exem-
plos desses padrões: SATA, SAS e PCIe;

• firmware também conhecido como flash file system - algoritmos internos de lei-
tura, escrita, modificação, apagamento e outras funções inerentes a processos
internos como wear levelling, gerenciamento de bad block, garbage collection,
TRIM;

• código corretor de erro (ECC) - identifica e corrige erros de bits.

Diferentemente de outros produtos de armazenamento, para SSDs não há padrões
especı́ficos da indústria de como deve-se armazenar ou apagar os dados. Após a interface
que existe entre o computador e o drive de estado sólido, cada fabricante constrói livre-
mente a estrutura e algoritmos internos com o intuito de atingir a máxima performance,
logo há uma grande variação entre diferentes marcas e modelos.

2.2. Células de Memória

Memória flash NAND é um tipo de memória não volátil (Non-Volatile Memories - NVM),
ou seja, o conteúdo armazenado é preservado após a retirada da fonte de alimentação,
além disso, o conteúdo pode ser eletricamente alterado. Solid State Drive (SSD) é uma
das últimas aplicações de memórias flash [Micheloni and Eshghi 2013].
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Figura 1. Visão da arquitetura de alto nı́vel do controlador de memória flash
[Micheloni and Eshghi 2013]

Célula flash NAND recebe essa denominação devido à operação lógica “Not
AND” empregada em sua construção. A célula é baseada na tecnologia de Floating Gate
(FG). Pode-se observar a representação de um floating gate MOSFET na Figura 2. Um
transistor do tipo MOSFET é construı́do com dois gates sobrepostos em lugar de apenas
um: o primeiro é completamente envolvido por óxido, enquanto o segundo é utilizado
para formar o terminal. As operações realizadas para injetar e remover elétrons no gate
isolado são chamadas de programação e apagamento (do inglês, program and erase -
P/E), respectivamente. Essas operações modificam a voltagem VTH deste tipo especial de
transistor do tipo MOS (floating gate MOSFET) [Micheloni and Eshghi 2013].

Brown e Brewer [Brown and Brewer 1998] afirmam que os processos de
programação e apagamento são destrutivos para a fina camada de isolamento dielétrico
feita de SiO2 (silicon dioxide glass) que existe entre o floating gate e o canal de um
transistor. Os processos destrutivos utilizados nesses processos causam degradação do
dispositivo e limitam a vida útil da memória flash de forma proporcional ao número de
ciclos de Programação/Apagamento (Program/Erase - P/E) [Perdue 2008].

Células de memória flash são organizadas em uma hierarquia em que a menor
unidade é a própria célula, o agrupamento de células são páginas, o agrupamento de
páginas são blocos e o conjunto de blocos constitui a memória flash NAND.

A expectativa do tempo de utilização de um SSD está ligada diretamente à maneira
através da qual as células de memória flash são usadas, mais especificamente em relação
ao número de ciclos de escrita a que são submetidos cada bloco. Blocos individuais dentro
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Figura 2. Uma representação em corte transversal de uma célula de memória
floating gate MOSFET [Olson and Langlois 2008]

do SSD só podem ser escritos cerca de 10000-100000 vezes antes que eles corram sério
risco de falhar [Olson and Langlois 2008].

3. Trabalhos Relacionados
Em geral, sistemas de armazenamento mantêm uma tabela de arquivos separada do espaço
de armazenamento, essa tabela fornece a informação para localizar os dados na unidade.
Para apagar um arquivo, em um processo tı́pico é necessário apenas remover a sua entrada
na tabela, removendo a entrada perde-se o vı́nculo com os dados. Pesquisadores desco-
briram que os dados ainda permanecem no local após a remoção da ligação e é possı́vel
recuperar grande parte ou todo o conteúdo do arquivo apagado. Nesta seção, são menci-
onadas algumas pesquisas as quais investigam os dados residuais e sua recuperação.

Peter Gutmann em uma pesquisa de 2001 [Gutmann 2001] realiza uma análise
de problemas de remanescência de dados, conclui-se que esses problemas afetam não só
RAM e células de memória não volátil, mas também podem ocorrer em dispositivos proje-
tados para propósitos especı́ficos. Gutmann considera que os dados armazenados podem
deixar os seguintes vestı́gios de sua existência: tensão elétrica em elementos usados na
dopagem dos semicondutores, hot-carrier effects e efeitos de eletromigração.

Em Skorobogatov [Skorobogatov 2005] é realizada uma análise da forma de ar-
mazenamento de dados em dispositivos de memória semicondutora, discute-se nesse tra-
balho o que ocorre após as operações de apagamento. Para o autor, vários dispositivos
de segurança como microcontroladores e smartcards com memória EEPROM/Flash as-
sumem que a informação da memória desaparece por completo depois de uma operação
de apagamento, essa crença pode comprometer a segurança do sistema uma vez que em
muitos casos dados podem ser extraı́dos mesmo após essa memória semicondutora ter
passado pelo processo de apagamento.

Em [Antonellis 2008] e [Olson and Langlois 2008] são mencionadas vantagens
competitivas de SSDs em relação aos HDDs, como: altas taxas de transferência de dados,
baixo tempo de acesso, maior tolerância a choques fı́sicos e vibrações, consumo reduzido
de energia. Antonellis [Antonellis 2008] faz um experimento prático no qual ele não foi
capaz de recuperar informação útil com as ferramentas existentes e adverte que SSDs
impõem dificuldades para a área forense que precisam ser enfrentadas.

Bell e Boddington [Bell and Boddington 2010] mostram que unidades de estado
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sólido têm a capacidade de destruir provas (dados) mesmo na ausência de instruções es-
pecı́ficas de um computador para fazê-lo. A principal discussão gerada é sobre o uso de
dados recuperados em uma unidade de estado sólido como uma prova digital no tribu-
nal, porque qualquer perda de conteúdo ou alteração pode prejudicar a admissibilidade
da prova e diminuir o valor probatório. SSDs têm procedimentos internos que podem
contaminar as provas de forma imprevisı́vel, esse comportamento dificulta a validação de
provas e prejudica a credibilidade dos dados recuperados. Bell e Boddington fazem uma
previsão sombria: “parece possı́vel que a idade de ouro para a recuperação, análise de
dados e metadados excluı́dos tenha chegado ao fim ”.

Nisbet e outros [Nisbet et al. 2013] realizam análise forense em unidades de estado
sólido não só analisando os algoritmos wear leveling e garbage collection, mas também
comparando com outros SSDs que além de wear leveling e garbage collection funcionam
em conjunto com sistemas de arquivos capazes de enviar aos SSDs a instrução TRIM. As
conclusões desse trabalho levam a crer que discos e sistemas operacionais com a instrução
TRIM habilitada deixarão muito menos dados para investigadores forenses do que esses
mesmos discos e sistemas sem TRIM habilitado.

Dois trabalhos mais recentes [Gubanov and Afonin 2014] e [Bonetti et al. 2014]
apresentam conclusões semelhantes, para eles os SSDs têm implementações diferentes
a depender do fornecedor e, devido a isso cada SSD age de forma diferente. Em mui-
tas situações unidades de estado sólido podem tornar difı́cil recuperar arquivos apagados,
mas há inúmeras exceções que permitem aos especialistas recuperar arquivos aparente-
mente apagados. Algumas combinações de controladores SSD, SO, sistemas de arquivos
e outras caracterı́sticas podem influenciar profundamente na quantidade de informações
que podem ser recuperadas.

4. Metodologia da Pesquisa

A parte experimental desta pesquisa consiste de um SSD que já foi usado por um tempo
e foi formatado. Faz-se mister ressaltar que não é relevante nesta pesquisa o sistema
operacional nem o sistema de arquivos no qual os dados estavam armazenados antes do
processo de formatação, o foco está na recuperação de arquivos. Trabalhos futuros po-
derão especificar melhor o ambiente no que diz respeito ao SO e ao sistema de arquivos,
além de avaliar como eles influenciam no processo de recuperação.

Foi utilizado um SSD da marca ADATA, modelo Premier SP800 - 32GB. Esse
SSD possui: suporte ao comando TRIM; controlador de memória Sand Force SF-1222;
interface SATA 3Gb/s.

Antes dos experimentos, o SSD era usado por um usuário doméstico tı́pico, cujas
aplicações incluem: reprodutor de áudio e vı́deo, navegador web, e-mail e pacote de
escritório

Sabe-se que em um processo judicial os dados recuperados podem ser usados
como prova para demonstrar a verdade. A admissibilidade de arquivos recuperados de-
pende das qualidades percebidas pelo juiz ou pelos jurados. Giuliano Giova [Giova 2011]
considera que a prova digital não pode ser admitida sem uma cadeia de custódia, porque
geralmente essa prova fica longe da percepção sensorial. Nesta pesquisa deseja-se saber
se remanescência de dados é um problema em SSD, porém não é relevante neste momento
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saber a finalidade que será dada aos dados, é relevante saber se é possı́vel encontrar dados
e recuperá-los.

4.1. Geração da Imagem

O Linux tem a vantagem de possuir ferramentas livres que permitem fazer a captura da
imagem. No Windows, uma das ferramentas de imagem mais populares é o FTK Imager
(Forensic Tool Kits). Nesse passo foram utilizados três softwares diferentes, dois deles
são ferramentas do Linux, o último é um software do Windows, com cada um desses
softwares foi criada uma imagem forense. Os softwares utilizados para criar a imagem
forense são:

1. FTK Imager 3.2.0 (Windows 64 bits) - é uma ferramenta de imagem de disco
gratuita, fornecida pela AccessData;

2. dcfldd (dcfldd) 1.3.4-1 (Kali Linux 32 bits) - é uma versão melhorada do GNU
dd com vários aprimoramentos forenses, desenvolvida por Nicholas Harbour que
trabalhava para o Department of Defense Computer Forensic Lab;

3. dc3dd (dc3dd) 7.1.614 (Kali Linux 32 bits) - é uma outra versão melhorada do
programa GNU dd existente. É desenvolvida e mantida pelo US Department of
Defense Cyber Crime Centre. A maioria dos recursos foi inspirada no software
dcfldd e modificada para o dc3dd.

4.2. Recuperação de Dados

O segundo passo para investigar a presença de dados residuais é o processo chamado de
recuperação de dados. Nessa etapa o objetivo é recuperar os dados que foram perdidos,
corrompidos, apagados ou tornados inacessı́veis por qualquer motivo.

Neste passo, foram utilizadas as imagens geradas na etapa anterior, a elas foram
aplicadas softwares de recuperação de dados. Os softwares utilizados foram: Foremost,
Scalpel, Magic Rescue, Photorec e Recoverjpeg.

Não está no escopo deste trabalho avaliar a capacidade dos softwares de geração
de imagem (Subseção 4.1) também não está no escopo avaliar os softwares de recuperação
de dados. É suficiente, para atingir o objetivo de recuperar dados, conseguir encontrar e
recuperar dados válidos com qualquer combinação de softwares de geração de imagem e
de recuperação de dados.

5. Resultados e discussões

Devido a achados de trabalhos anteriores, esperava-se encontrar arquivos contendo “00s”
na visualização em hexadecimal conforme mencionado por Antonellis em [Antonellis
2008] ou uma taxa muito baixa de recuperação de dados. Isso demonstraria que dados
após apagados são praticamente irrecuperáveis, isso seria trágico para o trabalho forense
ou de recuperação de dados. Sabe-se com base no trabalho de Skorobogatov [Skorobo-
gatov 2005] que dispositivos de memória com floating gate possuem problemas de rema-
nescência de dados e que, até mesmo depois de uma operação de apagamento, o transistor
não retorna totalmente ao seu estado inicial. Há um método para leitura do conteúdo do
chip NAND de forma direta ignorando algumas camadas, esse método é conhecido como
aquisição de caixa-branca. Entretanto ele é caro e nem sempre é viável.
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Esta pesquisa utiliza uma abordagem conhecida como caixa-preta (lê os dados tal
como apresentados pelo controlador de memória SSD) que é um método mais conveni-
ente, barato e fácil de executar. No entanto, há trabalhos que obtêm resultados extrema-
mente insatisfatórios com essa metodologia, um exemplo que pode ser mencionado é a
pesquisa de Bell e Boddington [Bell and Boddington 2010]. Eles são malsucedidos em
sua intenção de recuperar dados a partir de unidades de estado sólido.

Apesar de haver artigos que descrevem unidades de estado sólido como capazes
de destruir provas catastroficamente, nesta pesquisa os resultados obtidos contradizem
[Antonellis 2008] e [Bell and Boddington 2010] e o objetivo de encontrar e recuperar
dados é alcançado.

A metodologia foi aplicada em uma unidade que era usada em um computa-
dor com tarefas tı́picas de um usuário doméstico, incluindo a criação de documentos,
navegação web, música. Depois de certo tempo um comando de formatação rápida foi
executado, o sistema operacional supostamente enviou comando ao SSD de que toda a
unidade poderia ser “zerada”. O SSD utilizado possui suporte ao comando TRIM que é
utilizado para otimizar o desempenho da unidade, mas é útil também como ferramenta
anti-forense [Nisbet et al. 2013]. Com esses procedimentos espera-se que os blocos do
drive sejam inteiramente apagados em questão de segundos [Nisbet et al. 2013].

Os primeiros procedimentos tomados foram as execuções de cada um dos softwa-
res voltados para geração de imagens forenses mencionados na Subseção 4.1, com isso
foram obtidas três imagens distintas:

1. Com o FTK Imager 3.2.0 - arquivo de 1.535.888 KB;
2. Com o dcfldd (dcfldd) 1.3.4-1 - arquivo de 16.035.748 KB;
3. Com o dc3dd (dc3dd) 7.1.614 - arquivo de 31.263.744 KB.

A segunda etapa (Subseção 4.2) obtém o resultado final, ou seja, permite saber
se é possı́vel restaurar arquivos a partir das imagens forenses geradas na etapa anterior.
Com o desfecho da segunda etapa, chega-se ao principal objetivo do trabalho, o qual é
responder à seguinte pergunta: É possı́vel recuperar dados apagados em SSD?

A dúvida é pertinente porque SSD tem algumas caracterı́sticas que podem destruir
todos os dados residuais sem intervenção do usuário.

Ferramentas para recuperação de dados são usadas quando se deseja recuperar
pastas e arquivos apagados ou para recuperar dados de mı́dias danificadas. Nesta pes-
quisa, todos os softwares utilizados foram mencionados no inı́cio na Subseção 4.2 e houve
recuperação bem sucedida de dados a partir da imagem criada do SSD.

Com todos os softwares empregados houve recuperação de muitos arquivos: ima-
gens (*.jpg, *.bmp, *.gif, *.png), vı́deos (*.avi, *.mpg), documentos (*.pdf, *.doc) e ou-
tros arquivos (*.java, *.sys, *.dll).

Testes realizados nesta pesquisa demonstram que os arquivos, aparentemente eli-
minados após a formatação, puderam ser recuperados. Depois da formatação o SSD
parece estar completamente vazio, mas diferentemente de resultados obtidos em pesqui-
sas anteriores [Antonellis 2008] [Bell and Boddington 2010], foram restaurados arqui-
vos tı́picos, como documentos e figuras a partir da imagem forense gerada a partir desse
SSD formatado. Foi analisado um cenário em que um SSD passou por um processo de
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formatação, a partir do SSD formatado foram geradas três imagens forenses com três di-
ferentes ferramentas (FTK Imager, DCFLDD, DC3DD), a partir das três imagens foram
utilizados cinco softwares de recuperação de dados (Foremost, Scalpel, Magic Rescue,
PhotoRec, Recoverjpeg) para otimizar a chance de recuperação de informações válidas.

Muitas pesquisas indicam que SSDs não podem ser tratados como HDDs conven-
cionais, mas é possı́vel recuperar os dados residuais, mesmo depois da formatação dessa
unidade. Devido ao extenso tempo de uso da tecnologia de discos rı́gidos magnéticos
há ferramentas padronizadas e técnicas bem conhecidas desenvolvidas para recuperar da-
dos apagados. No caso de unidades de estado sólido também há dados remanescentes e
mesmo com mecanismos especı́ficos que podem destruir dados, ficou demonstrado que
algumas informações podem ser recuperadas ainda que utilizando as ferramentas já dis-
ponı́veis para recuperação de dados em HDDs.

Há diferentes controladores, e, portanto, alguns SSDs agem de forma diferente.
[Bonetti et al. 2014] mostra que a combinação de controlador, sistema de arquivos, sis-
tema operacional e até mesmo o uso do SSD podem influenciar profundamente na quan-
tidade de informações que podem ser recuperadas.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Esta pesquisa identificou que no caso analisado (SSD depois de formatação da unidade)
métodos de aquisição disponı́veis para HDDs são úteis, isso significa que é possı́vel recu-
perar uma grande quantidade de dados de SSD após a formatação do drive.

Além disso, nesta pesquisa é demonstrado que os dados residuais podem ser re-
cuperados com ferramentas já existentes e podem ser utilizados em um eventual litı́gio,
ainda que exista muita incerteza circundando a tecnologia SSD, incertezas essas que po-
dem dificultar a admissibilidade de provas obtidas nesses dispositivos.

O SSD realiza periodicamente apagamento de dados sem a interferência de
usuários, esse comportamento é atribuı́do a mecanismos internos do controlador de
memória SSD cujo propósito é fornecer um melhor desempenho e uma vida útil supe-
rior. Mesmo com mecanismos que podem eliminar os dados armazenados há situações
que podem formar um ambiente propı́cio e permitir uma alta taxa de recuperação. Os atu-
ais métodos de aquisição são menos eficazes para SSDs do que para HDDs, a recuperação
é incerta e os resultados ainda imprevisı́veis. Contrariando a literatura, este trabalho de-
monstra com um caso prático que é possı́vel recuperar dados de um SSD após um pro-
cedimento de formatação empregando ferramentas já existentes e desenvolvidas para a
recuperação de dados em HDDs.

Como trabalhos futuros, pretende-se encontrar elementos que possam determi-
nar se é as implementações proprietárias realizadas em cada controlador de memória
agem de forma determinante para a dificuldade de recuperação de dados. Com novas
pesquisas será possı́vel descobrir se a destruição de dados é uma caracterı́stica inerente da
implementação de alguns controladores e especificar quais controladores de fato destroem
os dados através de processos internos.

Outro trabalho futuro relevante diz respeito a estabelecer procedimentos padroni-
zados para melhorar a admissibilidade das provas coletadas de um SSD em um tribunal.
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Abstract Big data have been taking a central role in the current context of 

information explosion, in which predominates the increasing volume, velocity 

and variety of information produced by people and machines. This article 

discusses its use in supporting activities linked to public safety and national 

defense, especially those related to forensic work and that can be optimized 

for solving crime. 

Resumo. Big data vem assumindo papel central no atual contexto de explosão 

informacional, em que predomina o aumento do volume, da velocidade e da 

variedade de informações produzidas por indivíduos e máquinas. Este artigo 

discute sua utilização no suporte às atividades vinculadas à segurança pública 

e defesa nacional, especialmente aquelas relacionadas ao trabalho forense da 

perícia criminal e que podem ser otimizadas para o esclarecimento de crimes. 

1. Introdução 

A atividade de investigação criminal é centralmente pautada em informações, portanto 

sujeita ao imperativo tecnológico e seus desdobramentos, principalmente no que se 

relaciona ao incremento colossal do fluxo de dados ou ao fenômeno da explosão 

informacional, conceituado por Saracevic (2008) como sendo o “irreprimível 

crescimento exponencial da informação e de seus registros”. Hoje, um dos seus 

principais desafios é conseguir tratar o aumento desse fluxo, decorrente de inovações 

tecnológicas que permitem grande capacidade de armazenamento, mas que não 

possibilitaram imediatos avanços em termos de processamento e análise dos dados que 

se apresentam em diferentes formatos e em múltiplos repositórios. 

 A presença corriqueira de dispositivos portáteis na rotina das pessoas, aliada ao 

acesso massificado à internet e à produção de informações através de múltiplos canais 

(redes sociais, registros de filmagem e fotográficos, bases cartográficas, 

georreferenciamento, blogs, mensagens de diversos tipos, e-commerce, telefonia, dentre 

outros) são fontes geradoras de informações que estão diretamente ligadas ao dia a dia 

do cidadão. 

Guarino (2013) destaca, por exemplo, que na atividade forense digital os 

desafios de trabalhar as evidências nesse novo contexto requerem a revisão de 

procedimentos e de técnicas, bem como a adoção de ferramental preparado para suprir 

as novas necessidades, tais como Map-Reduce, árvores de decisão e redes neurais, 

dentre outros. Dash and Campus (2014) também cita diversos entraves em relação à 
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produtividade e à eficiência forense, destacando a necessidade de se adotar novas 

estratégias e ferramentas para alcançar o rápido processamento de informações face ao 

crescente aumento do poder de armazenamento ocasionado pelo fácil acesso a 

dispositivos computacionais por empresas e indivíduos. 

 O escopo deste artigo é propor, diante do cenário apresentado, um modelo 

informacional baseado em big data em que a diversidade e o volume de informações 

afetam diretamente os trabalhos forenses da perícia criminal, cujo objetivo finalístico é 

buscar a resolução dos crimes que estão sob sua responsabilidade de apuração. 

2. A explosão informacional 

 A publicação Social Media Today (2014) indica a existência 1,15 bilhão de usuários na 

rede social Facebook, os quais adicionam 350 milhões de fotografias diariamente. Do 

total de usuários, 751 milhões realizam o acesso por meio de telefones móveis. Há 500 

milhões de usuários registrados no Twitter, que produzem um movimento diário de 400 

milhões de publicações. A rede social Google Plus possui 500 milhões de usuários. 

Existem quase 250 milhões de perfis no LinkedIn, que compartilham e registram 

informações a respeito de suas vidas profissionais, bem como detalham seus 

relacionamentos com empresas e outros tipos de organizações. Na base de dados do 

Instagram, estima-se a presença de 16 bilhões de fotografias, que geram mais de 1000 

comentários por segundo por cerca de 130 milhões de usuários, que diariamente 

acrescentam mais de 5 milhões de fotografias. A estimativa é que 4,2 bilhões de pessoas 

acessam as redes sociais através de plataforma móveis em todo o planeta. 

 O site Observatório da Imprensa (2014) informou que transitaram pelas antenas 

de telefonia móvel do planeta cerca de 1,5 trilhão de exabytes1 de dados por mês em 

média, o que representa um aumento de 81% em relação ao ano anterior. 

 Segundo Gantz and Reinsel (2012), entre os anos de 2005 e 2020, o universo 

digital vai crescer 300 vezes, partindo de 130 para 40.000 exabytes de dados, ou seja, 

haverá uma média de 5.200 gigabytes de dados para cada habitante da terra. Eles 

preveem que, somente na área de segurança, englobando as atividades de investigação 

criminal e inteligência militar, cerca de 45% dos dados referentes ao tema poderão ser 

candidatos à utilização em big data em 2020. 

 Nota-se uma tendência do crescimento de dados num ritmo bem maior ano após 

ano, o que exigirá habilidade, experiência e reestruturação de recursos tecnológicos para 

lidar com esse novo contexto.  As limitações de ordem técnica devem-se à ausência de 

procedimentos e ferramentas capazes de entender todo o volume e a variedade de dados 

disponíveis e dar uma resposta em tempo hábil às demandas existentes. A busca por 

modelos que trabalhem com estruturas de dados mais complexas, flexíveis e que 

possuam melhor capacidade em se adaptar à dinâmica tecnologia atual se tornam 

primordiais para garantir o futuro do trabalho forense. 

                                                 
1 No Sistema Internacional, 1 exabyte equivale a 1 milhão de terabytes 
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3. Big data e suas aplicações na atividade forense policial 

Segundo Sadalage and Fowler (2013), os bancos de dados relacionais não se mostram 

preparados para cumprir os requisitos necessários à implementação de soluções que 

lidam com enormes quantidades de dados, pois apresentam pouca flexibilidade em sua 

estrutura. O processamento não distribuído é o conceito dominante na maioria dessas 

soluções, o que as tornam pouco adequadas para suportar o crescente fluxo de dados e a 

extração de informação exaustiva e diversificada. 

 Turion (2013) pontua que ferramentas big data podem ser úteis no apontamento, 

com grande margem de segurança, de situações de prevenção e solução de crimes, os 

quais possivelmente não ocorreriam a partir de um processo amostral, em que estaria 

suscetível a não descoberta de um ou outro detalhe importante ou esclarecedor. 

        A aplicação de novos conceitos é, portanto, essencial para a manutenção da 

capacidade investigatória policial, principalmente das perícias forenses. Enquanto a 

inteligência analítica tradicional oferece subsídios para analisar dados e transformá-los 

em informações no intuito de gerar vantagem competitiva para elucidar casos criminais, 

a utilização do big data possibilitaria agregar mecanismos essenciais no que se refere ao 

volume, velocidade, variedade, veracidade e valor dos dados [Mayer-Schönberger and 

Cukier, 2013].  

 Diante desse novo cenário, utilizar big data em segurança pública traz ganhos 

em vários processos relacionados à atividade forense, podendo ser empregadas nas 

seguintes tarefas [Houses of Parliament, 2014]: a) prevenção criminal: os dados de 

geolocalização criminal estão comumente sendo utilizados para encontrar padrões 

criminais relacionados à área de ocorrência, os quais podem dar suporte às equipes de 

investigação ao apontar os tipos criminais que ocorrem com mais regularidade em 

determinada área; b) predição criminal: certos tipos de crimes, como fraudes bancárias, 

terrorismo, roubo a bancos, dentre outros, possuem certos padrões de ocorrência. 

Algoritmos podem ser desenvolvidos para que tais elementos de previsibilidade sejam 

melhorados, permitindo criar rotinas de previsão que produzam informações 

importantes, buscando antever ações criminosas que coloquem a polícia em posição de 

vantagem em relação à ação delituosa; c) produção de informações estratégicas: a 

análise em big data pode ser utilizada para o planejamento estratégico das ações de 

órgãos de segurança pública. É o exemplo do projeto europeu ePOOLICE2, que busca 

relacionar dados internos da polícia com redes sociais, visando identificar novas 

correlações entre indivíduos que praticam crimes cibernéticos, tráfico humano e tráfico 

de drogas em países da União Europeia [Epoolice, 2015]; d) detecção criminal: alguns 

tipos de fraudes utilizam centralmente troca de dados e informações quando estão sendo 

cometidos. Ferramentas e softwares big data podem fazer com que tais processos se 

tornem mais eficientes e auxiliem a detectar padrões, como é o caso de crimes 

financeiros. Tais crimes possuem base em transações bancárias e operações financeiras 

diversas, o que gera grandes volumes de dados e dificulta sua descoberta; e) segurança 

nacional: agências de segurança nacional coletam dados de inteligência envolvendo a 

                                                 
2 Early Pursuit Against Organized Crime Using Environmental Scanning, the Law and Intelligence 

Systems 
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investigação e o acompanhamento de indivíduos e organizações suspeitas de atividades 

danosas ao estado. Análise em big data fornece a capacidade de armazenar e processar 

grandes quantidades de comunicações eletrônicas de dados, a fim de identificar padrões 

ou conexões que podem indicar um comportamento ameaçador, como uma célula 

terrorista. 

 Os projetos em big data na área de segurança pública, embora incipientes, já são 

realidade em algumas instituições policiais.  Segundo o site Datameer (2014), a cidade 

americana Detroit, considerada uma das mais violentas dos Estados Unidos, amenizou o 

problema da criminalidade ao agregar terabytes de dados públicos e proprietários 

relacionados à delinquência e seu modus operandi, de forma a entender o 

relacionamento entre indivíduos, gangues e locais de atuação.  

 Na Inglaterra, por meio de um sistema integrado de análise projetado para o 

fisco, foi possível detectar 2,6 bilhões de libras em fraudes. O sistema utiliza 28 fontes 

de informação que processam 1 bilhão de registros internos e externos simultaneamente 

(transações comerciais, impostos recolhidos, contas bancárias, dados de empresas, 

dentre outros), ajudando os peritos a revelar relações que não seriam descobertas por um 

sistema tradicional ou pelas atividades corriqueiras desempenhadas por um auditor-

fiscal [Capgemini Consulting, 2013]. 

4. Modelo Informacional do big data para atividades forenses 

Segundo Soares (2014), o modelo informacional do big data em uma organização pode 

ser dividido em 5 (cinco) grandes grupos de dados e insumos: dados da web e mídias 

sociais, machine to machine (M2M), grandes dados transacionais, biometria e dados 

gerados por indivíduos. 

4.1 Dados da web e mídias sociais 

As informações provenientes de redes sociais, blogs e outros sítios de internet estão se 

tornando cada vez mais importantes devido sua constante atualização e dinamismo. 

Diante disso, um desafio para as atividades periciais é prover integração e análises 

conjuntas desses dados com as bases internas da organização.  No entanto, segundo 

Russel (2013), ainda há dificuldades de cunho técnico para o aproveitamento dessas 

informações. Originalmente, os dados da web e redes sociais não foram criados para o 

propósito de pesquisa, mas foram construídos para que sejam plataformas agradáveis de 

interação entre pessoas.   

4.2 Machine To Machine (M2M) 

M2M relaciona-se às tecnologias que utilizam dispositivos conectados entre si, trocando 

informações por meio de sensores ou medidores. Segundo Emmerson (2010), havia 50 

bilhões de dispositivos frente a uma população mundial de 6,5 bilhões de pessoas à 

época, muitos deles interconectados através do protocolo IP e gerando informações 

diuturnamente.  

4.3 Grandes dados transacionais 

Os dados transacionais geralmente estão armazenados na organização em formatos 

estruturados ou não-estruturados e se relacionam diretamente a informações geradas por 
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sistemas tradicionais da organização. Geralmente são informações que são tratadas há 

anos e possuem pouco paralelismo e quase nenhum processamento distribuído.  

4.4 Biometria 

São informações oriundas de impressões digitais, reconhecimento facial, de íris, de 

retina, dentre outros meios de identificação realizados por meio de características 

biológicas e/ou corporais. 

4.5 Dados gerados por indivíduos 

São dados gerados por pessoas, materializados por meio de anotações, gravações de voz, 

fotografias, vídeos, documentos em papel, mensagens eletrônicas, e que estão 

apresentados, n, no formato não-estruturado. São informações valiosas, mas difíceis de 

serem integradas com bases de dados relacionais tradicionais. 

A Tabela 1 correlaciona os grupos de dados propostos por Soares (2014) com atividades 

forenses que podem gerar vantagens para perícia criminal na utilização de big data. 

Tabela 1. Atividades forenses passíveis de utilização de big data 

Grupo de 

dados no 

big data 

Atividades forenses relacionadas 

Dados da 
web e mídias 

sociais 

 Extração de informações sobre suspeitos em sítios de busca na internet de 
modo a inter-relacioná-las às bases de dados existentes; 

 Pesquisa de relacionamento entre pessoas no Facebook ou LinkedIn, 
provando vínculo ou contato entre indivíduos ou organizações; 

 Pesquisa fotográfica na rede social Instagram, indicando a existência de 
patrimônio de um investigado (veículos, joias ou imóveis, dentre outros); 

 Localização de pessoas por meio de checkins realizados em redes sociais, 
permitindo indicar que um indivíduo está ou já esteve num determinado 
local, podendo provar, inclusive, encontros ou reuniões. 

M2M 

 Análise do padrão de deslocamento de um investigado, por meio da 
transmissão de  sua localização em tempo real por rastreador instalado em 
seu veículo; 

 Interceptação telemática de uma rede wi-fi doméstica de um investigado e 
cruzamento de informações com suas atividades financeiras; 

Grandes 
dados 

transacionais 

 Cruzamento de informações cartorárias existentes nas bases de dados 
policiais que contém informações sobre investigados, indiciados, suspeitos e 
interrogados com dados oriundos de extratos telefônicos e bancários; 

 Cruzamento de inquéritos policiais e processos judiciais com informações 
constantes em laudos periciais, extraídas de sistemas de criminalística; 

 Análise e relacionamento de informações constantes em bancos de dados 
geridos por órgão policiais (passaporte, carteira de identidade, registro de 
condutores de veículos e registro de armas de fogo); 

Biometria 

 Cruzamento de análises de sêmen, sangue e impressões digitais com outras 
bases de dados; 

 Processamento de dados de reconhecimento facial extraídos de sistemas de 
CFTV, como catracas de edifícios e câmeras de segurança, e seu confronto 
com bases de dados de identificação; 

Dados 
gerados por 
indivíduos 

 Realização de análises em anotações, cartas, memorandos ou outros 
documentos coletados por meio de um mandado de busca e apreensão, 
procurando relacioná-las a outras bases de dados da investigação. 
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5. Conclusão 

O que se observa é que big data vem se tornando protagonista no contexto atual da 

explosão informacional e seu uso é essencial às atividades de segurança pública e defesa 

nacional, pois oferece suporte a processos de análise vinculados à prevenção e predição 

criminal, produção de informações estratégicas, detecção criminal e segurança nacional.  

   Especificamente, em relação às atividades forenses, que trabalham basicamente 

com processamento de dados e utilizam como insumos variadas fontes e tipos de 

informação, big data é essencial para o sucesso dos processos de trabalho conduzidos 

pelos peritos criminais. Viu-se que um modelo informacional permite expandir 

possibilidades de coleta e análise de informações das mais diversas formas e tamanhos, 

inclusive em tempo real, utilizando-se de dados da web e mídias sociais, M2M, dados 

transacionais, biometria e dados gerados por indivíduos. 

 Outros estudos devem ser realizados buscando soluções em temas relacionados 

ao dimensionamento da rede de informações, a utilização de computação em nuvem, a 

integração de dados estruturados e não-estruturados, formas possíveis de processamento 

em paralelo e formas adequadas de apresentação e visualização das informações, para 

que seja viável a concretização de uma plataforma forense ampla, automatizada e 

factível baseada em big data. 

Além do aspecto técnico, outro ponto que merece destaque é a definição dos 

limites do uso das informações sigilosas manipuladas pelos governos frente à 

privacidade dos cidadãos. Caso implementado, um modelo analítico dessa envergadura 

permitirá o monitoramento de atividades diárias dos cidadãos de forma mais invasiva, 

por meio do cruzamento de dados de diversas fontes de informação, o que pode levar a 

uma sensação generalizada de vigilância estatal e a perda de credibilidade do trabalho 

investigativo. 
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Abstract. This paper presents an open source AFIS prototype, based on the 
SourceAfis.org  project,  implemented  with  fingerprint  samples  from  the 
Rondônia  State  Identification  Database.  The  objective  of  this  work  is  the 
development of an alternative software tool, open source and inexpensive, for 
the  identification  and  verification  of  fingerprints  and  partial  fingerprints 
collected at crime scenes. The results of this study point to the feasibility of 
producing an affordable solution, adaptable to the reality of Brazilian States, 
allowing public agents to use the proposed application in their work units, 
assisting the crime scene investigator, the investigation and the Justice. 
Resumo. Este artigo apresenta um protótipo AFIS de código aberto, baseado 
no projeto SourceAfis.org, implementado com uma amostra da base de dados 
de  identificação  do  Estado  de  Rondônia.  O  objetivo  deste  trabalho  é  o 
desenvolvimento de uma ferramenta de software alternativa, livre e de baixo 
custo,  para  o  identificação  e  o  confronto  de  impressões  papilares  e  de 
fragmentos de impressões digitais coletadas em locais de crime. Os resultados 
deste  estudo  apontam  para  a  viabilidade  de  produção  de  uma  solução 
acessível e adaptável para a realidade dos estados brasileiros, permitindo que 
diversos agentes públicos utilizem a aplicação proposta em suas unidades de 
trabalho, auxiliando a perícia, a investigação criminal e a Justiça. 

1. Introdução
A crescente incidência de crimes na sociedade causa nas instituições de segurança do 
país um enorme volume de trabalho, em todas as instâncias, mas em especial na Perícia 
Criminal. Há a necessidade imperativa de que a resposta para a sociedade seja mais ágil 
e que as instituições de investigação se tornem mais eficientes frente a esta corrente 
demanda. A instituição técnica e pericial, que neste interim trata da materialidade do 
fato delituoso, deve estar estruturada e tecnicamente preparada para o tratamento desta 
volumosa carga de trabalho. 

Dentre  as  formas  de  identificação  de  indivíduos  por  suas  características 
biométricas,  as  impressões  papilares,  especificamente  digitais,  se  diferem  por  sua 
facilidade  de  coleta  e  alta  confiabilidade  no  processo  de  individualização  de  uma 
pessoa. A Tabela 1 apresenta uma classificação dos indicadores biométricos, conforme o 
nível de atendimento (alto, médio, baixo) de cada indicador a um determinado conjunto 
requisitos de aplicação. Características como universalidade, unicidade, permanência e 
facilidade  de  coleta  são  fatores  que  colocam  em  relevo  as  impressões  digitais, 
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apresentando-se  como  a  forma  mais  acessível  e  amplamente  utilizada  para  a 
identificação de indivíduos de forma automatizada [Adderley et al 2008]. 

Tabela 1 Propriedades de identificadores biométricos

1:  Universalidade;  2:  Unicidade;  3:  Permanência;  4:  Colectabilidade;  5:  Desempenho;  6: 
Aceitabilidade;  7:  Suscetabilidade;  L:  Low  (Baixo);  M:  Medium  (Médio);  H:  High  (Alto) 
[Adderley et al 2008] [Tada 2011]

Dentre as técnicas de identificação biométrica listadas na Tabela 1, a impressão 
digital  permite  uma  maior  versatilidade  de  aplicações.  Suas  características  são 
extremamente relevantes para os trabalhos afetos à Segurança Pública e à Justiça, visto 
que na ocorrência de delitos a interação do infrator com o ambiente muitas vezes deixa 
vestígios papilares, derivados da dinâmica do ilícito no local em que o crime ocorreu. 

Entretanto, o processo de confronto de impressões papilares, se feita de maneira 
manual, torna-se impraticável nos dias de hoje, cabendo observar em especial que a 
busca das digitais de suspeitos nos bancos de identificação do Estado se torna inviável e 
dispendiosa se considerarmos os recursos tecnológicos disponíveis para este trabalho 
atualmente. 

A necessidade  de  automação  destas  operações  de  identificação  justificaram o 
investimento no desenvolvimento de tecnologia de suporte ao processo de extração e 
confronto  de  impressões  digitais  e  suas  características,  as  denominadas  minúcias. 
Sistemas  automatizados  para  esta  tarefa  foram  desenvolvidos  e  atualmente  são 
aperfeiçoados de forma constante, afim de apresentar resultados mais precisos e rápidos 
frente ao progressivo volume de informações do mundo moderno. 

Muitas  das  soluções  disponíveis  hoje  para  automação  deste  trabalho  de 
identificação  são  desenvolvidos  na  iniciativa  privada,  originando  produtos  e  sendo 
negociados como ferramentas de software a um custo relativamente elevado. Os valores 
significativos deste tipo de tecnologia impossibilitam muitos Estados da Federação a 
aquisição das aplicações para o auxílio das forças de segurança pública locais. Quando 
ocorre a aquisição, tal solução atende de forma parcial e limitada as necessidades reais 
de trabalho das instituições, respondendo somente uma pequena parcela da demanda, 
restritos por número de licenças e pela dependência tecnológica. 

Identificador
Biometrico

1 2 3 4 5 6 7

DNA H H H L H L L

Iris H H H M H L L

Retina H H M L H L L

Orelha M M H M M H M

Face H L M H L H H

Impressão Digital M H H M H M M

Geometria da Mão M M M H M M M

Escrita L L L H L H H

Voz M L L M L H H
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A constatação  de  impressões  papilares  em locais  de  crime  é  de  importância 
distinta já que elas representam prova irrefutável contra o infrator [Ludwig 1996]. Tal 
constatação coloca o agente do delito no local do fato ou mesmo garante a não relação 
de um suspeito com o crime. 

Nas  impressões  digitais  as  características  e  propriedades  consideradas  para 
classificação são geralmente organizadas em três níveis: 

• Nível  1  (Global):  relacionado  ao  fluxo  das  linhas  das  cristas  papilares, 
orientação, e as propriedades derivadas deste.

• Nível 2 (Local): considera as minúcias extraídas do formato do esqueleto das 
linhas;

• Nível 3 (Detalhe fino): inclui detalhes da zona entre as cristas papilares, como 
largura, contorno, poros e rugas. 

As  características  relativas  ao  nível  1  são  utilizadas  geralmente  para  a 
classificação das impressões (delta e núcleo), enquanto as de nível 2 e 3 são utilizadas 
para  o  confronto  com  outras  impressões  [Moses  et  al  2010].  O  padrão  que  é 
estabelecido pelo Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, para a 
comparação  e  confronto  entre  impressões,  considera  os  seguintes  pontos 
característicos[Vieira 2015]: Ponto, Ilhota, Ponta de Linha, Bifurcação, Encerro (Figura 
1). 

 
Ponto Ilhota Ponta de Linha

 
Bifurcação Encerro

Figura 1: Apresenta os pontos característicos das impressões digitais. [Vieira 2015]

2. Panorama sobre os AFIS
Na década de 1960,  o FBI nos Estados Unidos,  o Home Office do Reino Unido,  a 
Polícia  de  Paris  na  França e  a  Polícia  Nacional  Japonesa iniciaram projetos  para  o 
desenvolvimento de sistemas de automação para identificação de impressões digitais, 
sistemas  atualmente  conhecidos  como  AFIS  -  Automated  Fingerprint  Identification 
Systems [Usmani et al 2013]. 

Em  1963,  o  agente  especial  Carl  Voelker  juntamente  com  os  engenheiros 
Raymond  Moore  e  Joe  Wegstein  do  NIST  -  National  Institute  of  Standards  and 
Technology, iniciaram os estudos de viabilização de uma solução computacional para 
confronto de impressões, através da fomentação do desenvolvimento de equipamentos 
para escaneamento das papilas, detecção e identificação das minúcias em imagens de 
digitais,  resultando  assim  no  desenvolvimento  de  um  método  para  comparar  dois 
conjuntos  de  minúcias  e  determinar  se  estes  são  do  mesmo dedo  de  um indivíduo 
[Usmani et al 2013].  

Um dos primeiros trabalhos relevantes na área de classificação de impressões 
digitais, utilizando reconhecimento de padrões de forma automatizada foi apresentado 
no ano de 1975 por B. Moayer e K. S. Fu, através do artigo "A syntactic approach to 
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fingerprint  pattern  recognition”,  o  qual  apresenta  uma  abordagem  sintática  para  o 
reconhecimento  de  padrões  em  impressões  digitais,  subdividindo  imagens  das 
impressões  em  pequenos  quadros  e  processando  suas  características  bloco  a  bloco 
[Moses et al 2010]. 

Atualmente  a  área  de  reconhecimento  de  padrões  biométricos,  especialmente 
impressões digitais, possui grande volume de trabalhos publicados e uma infinidade de 
técnicas e abordagens que permitem o desenvolvimento de diversas soluções para a 
identificação e confronto de impressões de indivíduos e bases de dados, o que é o que 
um sistema automatizado executa na sua essência. 

Basicamente, o trabalho de um AFIS consiste em três funções principais [Usmani 
et al 2013]: 

• Registro: procedimento de inserção das informações de indivíduos na base de 
dados.  Durante  o  processo  de  registro,  serão  coletadas  as  impressões  digitais  do 
indivíduo,  o  sistema  deverá  efetuar  a  verificação  da  qualidade  das  impressões 
capturadas  e,  após  o  armazenamento  das  imagens  em  um  formato  padronizado,  
executar  a  extração  dos  pontos  característicos  compondo  o  arquivo  de  minúcias, 
template  da  impressão.  Nesta  fase  poderão  ser  inseridas  também  informações 
adicionais referente ao indivíduo cadastrado, de acordo com o projeto proposto por 
cada modelo de aplicação.

• Verificação: processo de verificação de identidade de um indivíduo através do 
confronto da impressão digital do indivíduo a ser verificado com um registro existente 
no banco, na forma de 1 para 1. Os dados utilizados para a busca do registro no banco 
poderão  ser  informações  de  cadastro  ou  documentos  como  CPF  ou  RG,  que 
permitirão a consulta do template correspondente à impressão que será confrontada.

• Identificação:  processo para determinar a identificação de um indivíduo por 
meio  de  informações  biométricas,  por  exemplo  impressões  papilares,  é  efetivado 
extraindo  as  informações  biométricas  características(minúcias)  e  formando  um 
template para confronto no banco, comparando com todos os outros templates ou com 
um subconjunto do mesmo. Dependendo da abordagem, o custo de pesquisa dentro do 
universo de dados do sistema pode aumentar de forma proporcional ao tamanho do 
conjunto  utilizado  na  pesquisa,  por  este  motivo  a  classificação  dos  templates  em 
subconjuntos de características/tipo pode melhorar a eficiência da implementação. O 
resultado da operação poderá retornar uma lista de compatíveis (candidatos) ou uma 
lista vazia, sem correspondentes [Važan 2012].

A padronização das tecnologias de codificação e armazenamento dos dados de 
impressões  digitais  foi  desenvolvida  por  entidades  nacionais  e  internacionais  de 
padronização, dentre elas destacam-se:

 • ISO/IEC 19794-2:2005 (Fingerprint Minutiae Data) 
• ISO/IEC 19794-4:2005 (Finger Image Data) 
• ANSI/INCITS 378-2004 (Finger Minutiae Format for Data Interchange) 
• ANSI/INCITS 381-2004 (Finger Image-Based Data Interchange Format) 
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2.1 Pacote SourceAFIS
O Projeto SourceAFIS (www.sourceafis.org) disponibiliza uma suíte de software com 
licença livre, consistindo basicamente em um algoritmo de extração de minúcias com 
funções específicas para a criação e o confronto de templates, seja para verificação seja 
para identificação. Tal pacote está desenvolvido sob a plataforma .NET por meio da 
linguagem de programação C# e com licença de software livre, BSD. 

A utilização  de  um  pacote  aberto  permite  o  estudo  de  seu  algoritmo  e  o 
entendimento das técnicas utilizadas para extração de minúcias, viabilizando o ajuste 
para a compatibilidade dos dados biométricos disponíveis, personalização da solução e 
da  forma  de  uso,  bem  como  criação  e  confronto  de  templates  padronizados  por 
entidades como o NIST e ISO. No caso do SourceAFIS temos uma biblioteca pronta e 
disponível para implementação das funções executadas por um sistema AFIS funcional, 
com recursos programados para a extração de minúcias, criação do template e confronto 
destes templates, pelo processo de verificação (um para um) ou identificação (um para 
’n’). 

A API (Application Programming Interface)  do SourceAFIS foi  submetida ao 
programa FVC-onGoing, do Laboratório de Sistemas Biométricos da Universidade de 
Bolonha, na Espanha, e apresentou boa precisão com índice de 1,17% na taxa EER 
(Equal  Error  Rate)  para  o  teste  padrão.  A capacidade  nominal  da  ferramenta  é  o 
confronto de 10.000 templates por segundo, demorando cerca de 150 milissegundos 
para  extração  de  cada  template  [Važan  2012]  a  partir  da  imagem bitmap,  podendo 
utilizar para confronto templates no formato ISO/IEC 19794-2:2005, XML ou binário 
compacto (formato próprio) [Dorizzi et al 2009]. 

A extração de templates de minúcias neste caso consiste, de forma resumida, na 
detecção de pontas de linha e bifurcações na estrutura de cristas das imagens de digitais. 
O algoritmo do SourceAFIS define para cada minúcia encontrada uma coordenada X e 
Y na imagem, bem como o ângulo de inclinação e o tipo do ponto, armazenando estes 
dados nas entradas dos formatos citados. 

As  limitações  do  SourceAFIS  se  encontram  na  ausência  de  módulo  para 
aquisição das impressões digitais por meio de um hardware leitor de impressões, e ainda 
a  falta  de  interface  gráfica  para  a  edição  dos  templates  e  confronto  das  imagens 
processadas. Apesar do exposto, no desenvolvimento do trabalho foram prototipados 
módulos para aquisição das imagens do banco de dados de identificação do Estado de 
Rondônia,  conversão  e  armazenamento  dos  templates,  além  de  uma  interface  para 
visualização e  confronto  das  imagens  e  templates  processados.  Tais  soluções  foram 
concebidas como prova de conceito, e serão apresentadas nas próximas seções. 
3 Projeto Rondônia AFIS - RAFIS
Com base em 8.580 imagens de impressões digitais, disponibilizadas para o estudo pelo 
Governo  do  Estado  de  Rondônia,  através  do  Departamento  de  Informática  e 
Telecomunicações da Polícia Civil do Estado - DINTEL, foi possível a efetivação da 
análise  e  entendimento  dos  formatos  utilizados  para  armazenamento  das  imagens 
existentes  no  banco de  identificação,  base  utilizada  para  confecção das  carteiras  de 
identidade para a população. 
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Foi verificado que o sistema local de registros de identificação armazenava as 
impressões  inscritas  no  banco  utilizando  os  formatos  WSQ  (Wavelet  Scalar 
Quantization) ou JPEG(Joint Photographics Experts Group), com resolução de 96x96 
pixels por polegada e dimensões de 404 × 376, salvando cada digital capturada em um 
arquivo  com  extensão  “.obj.obj”,  dentro  de  diretórios  no  Servidor.  Os  arquivos 
armazenados recebiam um nome composto, conjunto do número do prontuário, tipo de 
impressão e identificador único do arquivo, perfazendo um registro no seguinte formato: 
“<prontuário>_<tipo>_<idObjeto>.obj.obj”. Para fins de exemplificação consideremos 
o nome “1257577_fpwlm_3184874.obj.obj”, neste caso teríamos no arquivo, com base 
na segunda parte do nome (fpwlm), uma impressão digital (fp) no formato WSQ (w - 
wsq) do dedo médio esquerdo (lm - left middle), atribuído ao indivíduo cadastrado no 
prontuário “1257577" e com número de identificação de objeto “3184874”. 

Ao examinar os dados dos arquivos disponibilizados, verificou-se também que os 
conteúdos dos arquivos estavam salvos em formato Base64, devido ao sistema utilizado 
no Estado ser baseado em uma plataforma web. 

O sistema proposto no presente artigo objetivou utilizar este conjunto dos 8.580 
arquivos para a criação de uma base de templates nos formatos SourceAFIS binário, 
ISO e XML, armazenando os resultados em um servidor com o serviço MySQL. Os 
templates persistidos no banco foram utilizados dentro do software desenvolvido para a 
verificação e identificação de impressões a serem inseridas no sistema. 
3.1 Módulo de Verificação
A API do SourceAFIS disponibiliza uma estrutura de classes próprias para o tratamento 
e  organização  dos  dados  a  serem  processados  pela  aplicação,  abaixo  são  listadas 
algumas  das  classes  utilizadas  para  a  o  processamento  das  imagens  submetidas  ao 
sistema. Parte do código das classes originais foi suprimido para melhor visualização e 
entendimento dos conceitos apresentados. 

Figura 4: Apresenta um conjunto de classes da API do SourceAFIS.

O software  foi  desenvolvido  em C#,  utilizando  a  ferramenta  IDE "Microsoft 
VisualStudio  2012”.  O  projeto  implementado  acessa  os  arquivos  disponibilizados 
localmente,  lendo  seus  conteúdos  e  convertendo  as  imagens  do  formato  Base64  e 
posteriormente do formato WSQ, retornando uma imagem BMP. Cada impressão, já no 
formado de imagem bitmap, é armazenada em uma lista do tipo "Fingerprint" em uma 
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instância da classe “Person”. Abaixo pode-se observar uma das formas implementadas 
do processo retrocitado. 

//converter String Base64 para byte[]
byte[] imageBytes1 = Convert.FromBase64String(arquivo1);
byte[] imageBytes2 = Convert.FromBase64String(arquivo2);
//Classe para converter WSQ em BMP
WsqDecoder decoder = new WsqDecoder();
Bitmap bmp1 = decoder.Decode(imageBytes1);
Bitmap bmp2 = decoder.Decode(imageBytes2);

Fingerprint fp01 = new Fingerprint();
Fingerprint fp02 = new Fingerprint();
fp01.AsBitmap = (Image)bmp1; 
fp02.AsBitmap = (Image)bmp2;            
Person pessoa01 = new Person();
Person pessoa02 = new Person();
pessoa01.Fingerprints.Add(fp01);
pessoa02.Fingerprints.Add(fp02);

Após a inserção dos dados de imagens desejadas, estes objetos da classe “Person" 
são  submetidos  ao  método  Extract(),  oferecido  por  uma  instância  da  classe 
“AfisEngine”, convertendo os objetos na lista “Fingerprints” e preenchendo os demais 
atributos de cada objeto da classe “Fingerprint”, da forma apresentada a seguir. 

AfisEngine Afis = new AfisEngine();
Afis.Extract(pessoa01);
Afis.Extract(pessoa02);

Ao final da execução das funções do método Extract() os objetos “pessoa01” e 
“pessoa02”  recebem os  atributos  derivados  do  processamento  das  imagens  bitmaps 
inicialmente submetidas aos objetos “fp01” e “fp02”. 

Figura 5: Janela de variáveis locais do VisualStudio detalhando o objeto “pessoa01” 
com seus respectivos atributos. 

Feita a extração, cada instância “Fingerprint” tem seus atributos definidos, que 
podem ser utilizados para confronto com outras instâncias da classe “Person” através do 
método Verify() ou podem ser tratados, por exemplo, persistindo os dados no banco 
MySQL.  O  código  apresentado  a  seguir  armazena  o  template  XML  do  objeto 
“Fingerprint” "fp01" de “pessoa01” em uma string, além de verificar se o mesmo é 
compatível com “fp02” de “pessoa02”, sendo assim feito o confronto 1:1. O retorno do 
método Verify()  é  um valor  numérico onde qualquer  valor  acima de  0  representa  a 
existência de similaridade entre as digitais [Važan 2012], quanto maior o valor, maior o 
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nível de similaridade entre os templates confrontados. Um valor igual a 0 significa que 
as impressões são distintas. 

string templateXml = fp01.AsXmlTemplate.ToString();
float score = Afis.Verify(pessoa01,pessoa02);
string compativel = "";
if(score > 0)

compativel =  "Sim";
else

compativel =  “Não";

3.2 Módulo de Conversão de Templates
A conversão  de  todas  as  imagens  disponibilizadas  foi  feita  através  de  uma  classe 
dedicada, controlada por um Windows Forms e concebida para listar todos os arquivos 
dentro  dos  diretórios  e  assim  processar  cada  item  sequencialmente,  extraindo  as 
características de minúcias, criando o respectivo template e remetendo ao MySQL um 
por um. O total de dados processados foi de 621.428.736 bytes, consumindo o tempo de 
3  horas  e  55  minutos  para  conversão  de  todos  os  8.580  templates.  O  trabalho  foi 
efetuado por um computador portátil com CPU 64 bits, Intel Core I7- 4650U 2.30GHz 
com 4GB de memória RAM. Os dados armazenados foram indexados pelo número id 
do objeto  em conjunto  com o número do prontuário,  disponíveis  no nome de cada 
arquivo. Dentro dos registro inseridos no banco ficaram gravados os seguintes campos 
de dados: ItemID, Prontuário, Template Afis, Template Xml, Template Iso e caminho 
para a imagem “.obj.obj”. 

Figura 6: Janela de status de conversão e inserção dos Templates no banco.

A título de exemplo e  comparação entre  os  formatos guardados,  obtivemos 
para  um  determinado  registro  no  banco  o  template  binário  do  "SourceAFIS"  com 
tamanho de 615 bytes, um template XML com tamanho 5813 bytes e um template ISO 
com 630  bytes.  Para  cada  ponto  característico  encontrado  na  imagem,  o  algoritmo 
define o tipo do ponto e marca sua posição em coordenadas de um plano cartesiano, 
valores de X e Y, a direção em ângulo azimutal, e o tipo de ponto, ponta de linha ou 
bifurcação. Analisando o template XML é intuitivo verificar as minúcias identificadas e 
suas características (Figura 7). 

 
Figura 7: Exemplar de Template XML criado. 
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Ao final do processamento os dados ficam disponíveis no banco para que o 
módulo  de  Identificação  possa  recuperar  e  utilizar  estas  entradas  para  efetuar  o 
confronto na forma 1:N. 

No  sistema  criado,  os  dados  dos  templates  XML foram  utilizados  para  a 
visualização  dos  pontos  nas  imagens  processadas,  permitindo  a  marcação  e 
apresentação  do  template  sobre  as  imagens  das  digitais,  marcando  com  pontos 
vermelhos as bifurcações e pontos amarelos as pontas de linhas.  

 

 

Figura 8: Exemplar da imagem processada e marcada utilizando o template XML. 

3.3 Módulo de Identificação
Para o matching de 1:N uma lista de objetos do tipo “Person” deve ser repassada ao 
método Identify() para que o objeto “AfisEngine” execute o confronto entre um objeto 
“Person” e todos os outros objetos da lista,  retornando ao final dos testes o melhor 
colocado, através do método FirstOrDefault() na sequência. 

No  sistema  desenvolvido,  a  lista  de  candidatos  confrontados  no  método 
Identify() é o conjunto de templates já persistidos no banco de dados MySQL, os quais 
são recuperados e organizados em uma lista do tipo “Person”, chamado neste caso de 
“database”,  e  depois  repassada  ao  método  em  conjunto  com  o  “Person”  a  ser 
confrontado. 

List<Person> database = new List<Person>();
using (MySqlDataReader dr = command.ExecuteReader())

                        {
                            while (dr.Read())
                            {
                                // Para cada registro retornado, insere em Database
                                int item_id=(int)dr["objID"];
                                int person_id=(int)dr["prontuarioID"];
                                byte[] template_byte=(byte[])dr[“templateBin"];
                                String caminho=(String)dr["caminhoImagem"];

     // Método Enroll retorna instância "Person" com as características informadas
                                database.Add(Enroll(item_id,person_id,template_byte,caminho));
                            }
                        }
 Person matchingCandidate = Afis.Identify(pessoa01, database).FirstOrDefault();

Após o confronto, o retorno do método Identify() é um objeto da classe “Person” 
com maior score dentre todos os verificados. Cada objeto poderá receber atributos que 
permitam a  sua  identificação  como  nome,  identificador  ou  outro  atributo  desejado, 
facilitando a correlação com os dados onomásticos dos registrados no banco. 
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Na solução  implementada,  o  aplicativo  traz  como  retorno  os  cinco  melhores 
candidatos, considerando as pontuações de score de um limiar definido, 35 pontos de 
score.  Durante  os  testes  foi  perceptível  que  em  alguns  casos,  quando  a  imagem 
submetida para confronto não possuí minúcias bem definidas ou a imagem apresenta 
qualidade  inferior,  ocorria  a  diminuição  de  pontos  característicos  identificados, 
limitando o tamanho do template e aumentando a ocorrência de falsos positivos.   Após 
vários  testes  com  imagens  de  qualidades  diversas,  submetendo  estas  imagens  em 
confrontos 1:1 e  1:N,  verificou-se que scores maiores que o valor  35 apresentavam 
grande correspondência entre as imagens confrontadas, minimizando os casos de falso 
positivo. Os valores examinados durante os testes ficaram sempre entre os valores 0 e 
555,  sendo  0  para  imagens  não  similares  e  555  para  imagens  idênticas,  quando 
submetidas cópias por exemplo. 

O módulo de verificação e identificação dividem o mesmo Window Form, sendo 
utilizado um RadioButton para selecionar a forma como o aplicativo vai operar. Caso 
esteja marcada a opção “Base Afis”, o aplicativo executa o confronto 1:N. Neste caso 
sendo  a  imagem  inserida  inicialmente  confrontada  com  os  templates  extraídos  e 
armazenados do banco de dados MySQL. 

Para simular a utilização de fragmentos de impressões coletadas em locais de 
crime, foi efetuada a coleta de impressões digitais apostas em folhas de papel A4, sendo 
reveladas com auxílio de pó magnético de cor preta. Após o processo de revelação os 
papeis  foram  escaneados  com  um  equipamento  de  mesa  marca  Fujitsu,  modelo 
fi-6140Z,  salvando  estas  capturas  em  imagens  com  formato  níveis  de  cinza,  com 
resolução próxima a de 96x96 pixels por polegada. O tempo de extração do template da 
imagem inserida e o confronto com os demais templates do banco, já carregados no 
programa,  foi  em torno de 100 milissegundos dependendo da qualidade da imagem 
inserida, retornando ao final a identidade correta do indivíduo atribuído ao fragmento 
coletado.

Figura 9:Tela do módulo de identificação, tendo a imagem de impressão revelada 
submetida à pesquisa 1:N, retornando o candidato com maior pontuação, positivando a 

impressão questionada. 

As classes “Person” e “Fingerprint” suportam serialização, permitindo a criação 
de streams de dados das classes. No processo de recuperação dos dados do banco este 
recurso  foi  implementado,  visando  armazenamento  local  dos  templates  consultados, 
possibilitando assim operações offline. Os perfis recuperados neste caso são gravados 
em um arquivo local, chamado “database.dat”. Este arquivo armazena o conteúdo da 
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lista dos objetos “Person”, podendo ser recuperado a qualquer momento posterior sem a 
necessidade de consulta banco de dados, melhorando a eficiência do sistema ao tempo 
que suprime a fase de consulta durante a operação do software. 

using (Stream stream = File.Open("database.dat", FileMode.Create))
               formatter.Serialize(stream, database);  

O  arquivo  “database.dat”  final  alcançou  o  tamanho  de  26,9  MB  (28.263.028 
bytes),  correspondente  aos  templates  dos  8.580  arquivos  de  impressões  digitais 
cadastrados no banco. O tamanho reduzido deste arquivo de templates possibilita que o 
software seja operado de forma offline, viabilizando sua utilização em ambientes sem 
conexão com a Internet ou carregados em equipamentos portáteis, como smartphones e 
tablets  por  exemplo.  Cria-se  desta  forma,  demanda  para  garantir  a  segurança  e  a 
integridades destes dados, afim de guarnecer e controlar acesso ao cache de templates 
armazenados localmente, sendo esta uma característica a ser desenvolvida em trabalhos 
futuros.

Tais possibilidades são atrativas para a Segurança Pública dos Estados, vez que 
em muitas localidades a conexão de dados é precária ou inexistente. A disponibilidade 
de um software de baixo custo e que opere de forma móvel ou offline seria de grande 
auxílio  para  os  agentes  públicos,  permitindo  maior  versatilidade  e  abrangência  em 
operações  do  Estado,  viabilizando  a  identificação  de  indivíduos  de  forma  rápida  e 
facilitada. Estes são campos de estudos a serem explorados. 

4. Conclusão
O trabalho desenvolvido resultou em uma solução de software que se mostrou funcional 
e viável para a conversão e confronto de templates de impressões digitais. Os arquivos 
disponibilizados pelo Governo do Estado de Rondônia possibilitaram a criação de uma 
base de dados de templates para verificação e identificação de impressões papilares, por 
meio do SDK do projeto SourceAFIS. 

Os testes  efetuados mostraram que a conversão de todas as  8.580 imagens do 
banco, em templates binário, ISO e XML, levou o tempo total de 3 horas e 55 minutos. 
Foi constatado também que os confrontos efetuados na forma 1:N levaram em média 
100  milissegundos  para  retornar  a  identidade  correta,  dependendo  da  qualidade  da 
imagem  da  impressão  utilizada.  Ficou  atestada  a  possibilidade  do  conjunto  dos 
templates convertidos serem armazenados em um arquivo local, neste caso perfazendo o 
tamanho de 26,9 MB para todos os templates do banco. 

Os  resultados  alcançados  pelo  presente  estudos  servirão  de  arcabouço  para  o 
desenvolvimento futuro de uma ferramenta completa e funcional, utilizando o total da 
base  de  identificação  do  Estado,  para  fins  de  gestão,  verificação  e  identificação  de 
impressões digitais. 

O resultado esperado proporcionará ao Estado independência e "know-how" para 
criar  ferramentas  avançadas  e  inteligentes  para  complemento  das  atividades  da 
segurança pública, operáveis em todos os níveis das instituições, incluindo o do policial 
em campo.  Espera-se  através  do  domínio  da  tecnologia  a  criação  de  soluções  que 
permitam a identificação de infratores durante a abordagem policial, evitando possíveis 
equívocos  durante  tal  procedimento,  minimizando  por  exemplo,  a  possibilidade  da 
prisão de inocentes.  
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Abstract: On the last decade, a great number of electronic identity (eID) 
projects have been launched, mainly in Europe. Nevertheless, no global eID 
model has been proposed yet.  This paper analyses applications and drawbacks 
of the adoption of an eID model, and proposes a low-cost and secure chipless 
identity document, which enables off-line biometric authentication and passive 
authentication of biometric and biographic data. 

Resumo: Na última década um grande número de projetos de identidade 
eletrônica (eID) foi lançado, notadamente na Europa. Entretanto, até hoje 
nenhum modelo global de eID foi proposto com sucesso.  Este artigo analisa 
aplicações e dificuldades da adoção de um modelo de eID, e propõe um 
modelo de documento de identidade sem chip, robusto a fraudes e de baixo 
custo, para a autenticação biometria off-line e autenticação passiva de dados 
biométricos e biográficos. 

1. Introdução 

As fraudes em identidade tem se tornado um dos grandes problemas dos governos. O 
prejuízo em fraudes foi estimado 1,2 Bi de libras em 2011 no Reino Unido (National 
Fraud Authority, 2012). Nos Estados Unidos, o prejuízo saltou de 18 para 20,9 bilhões 
de dólares, de 2011 a 2012 (Pascoal & Miller, 2013). No Brasil, foram registradas 
183.111 tentativas de roubo de identidade em março de 2015, como emissão de cartões 
de crédito, financiamentos, compras, abertura de contas, compra de automóveis e 
abertura de empresas com documentos falsos(Serasa Consumidor, 2015).É neste 
contexto que os governos vêm implementando políticas de gerenciamento de 
identidade, agindo como a “terceira parte” da transação, sem comprometer a segurança 
ou expor dados sensíveis. Segundo Organização das Nações Unidas, 52 países no 
mundo, ou 27% do universo pesquisado, já possui iniciativas para gerenciamento 
eletrônico de identidades(ONU, 2012). 

Na última década um grande número de projetos nacionais de eID foi lançado, 
notadamente na Europa. Alguns países priorizaram aplicações de e-Gov com o serviço 
de autenticação eletrônica; outros desenvolveram técnicas para garantia da privacidade 
para alcançar maior adesão da população; e outros priorizaram o combate à fraude ou 
terrorismo com base em uma autenticação forte com verificação biométrica. Para 
disponibilizar serviços são adicionadas aplicações (applets) ao chip da eID. As mais 
comuns são a verificação biométrica no chip (MoC- Match on Card), a autenticação 
ativa do chip para a autenticação eletrônica, a certificação digital com funções de 
assinatura digital e cifragem de dados, as aplicações ICAO (International Civil Aviation 
Organization) para documentos de viagem, e uso de certificados de atributos. 
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Em comum entre estas diversas abordagens, o que esta pesquisa revelou é que, na 
maioria dos casos, há um custo alto associado à emissão da eID e uma baixa taxa de 
adesão. Nesta linha, este trabalho faz uma análise sucinta de importantes aspectos 
referentes a emissão de eIDs, aponta alternativas ao emprego de eID's para a 
autenticação eletrônica e propõe um modelo inovador de documento de identidade sem 
chip, robusto a fraudes, de baixo custo, com recursos para autenticação presencial 
biométrica off-line e autenticação passiva de dados.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 são analisados 
sucintamente aspectos referentes à emissão de eID´s, onde são considerados o custo de 
emissão, a adesão dos usuários, o tempo médio de projeto e a padronização, e, por fim, 
são apontadas alternativas à eID para a autenticação eletrônica, como o uso de 
MobileID ou cartão padrão EMV (Europay Master Visa) para autenticação eletrônica. 
Na seção 3 é proposto um modelo de documento de identidade sem chip, para 
autenticação presencial biometria off-line com recursos de proteção do template, além 
da autenticação passiva dos dados biográficos por meio de assinatura eletrônica, e 
autenticação da imagem facial impressa, por meio de técnicas de hashing robusto. 

2. Análise de Custo X Adesão de eIDs 

Apesar do grande número de projetos de eID já lançados, não há uma padronização 
universal de protocolo de autenticação, recursos de privacidade, interfaces de comando 
ou de requisitos mínimos de segurança física dos chips, de forma que cada país adota 
uma solução distinta. Devido à complexidade e diversos riscos do projeto de eID, como 
o comprometimento de dados dos cidadãos ou a dependência tecnológica do fornecedor, 
os projetos desenvolvidos na Europa tiveram uma duração mínima de 3,5 anos (Kubicek 
& Noack, 2010), e parte deles foi desenvolvida por escritórios de segurança da 
informação, como o BSI (Federal Office for Information Security) da Alemanha. 

A ausência de um modelo global ensejou diversos esforços de padronização, 
como a especificação técnica do Cartão do Cidadão Europeu (European Citizen Card–
ECC), CEN TS 15480, pelo Comitê Europeu de Normatização (CEN) em 2007, e a 
padronização de infraestrutura para interoperabilidade das eID´s na Europa, no acordo 
CEN-CWA-15264. Entretanto, devido à pequena participação dos governos nessas 
especificações, projetos subsequentes de eID, como o da Alemanha, não seguiram na 
íntegra a especificação proposta. Hoje, esforços buscando interoperabilidade entre as 
eID´s vem sendo realizados na tentativa de compatibilização de distintos protocolos de 
autenticação, como nos projetos STORK (I e II) e FutureID.  

 Apesar da tendência do uso de eID's no longo prazo, a funcionalidade de  
autenticação eletrônica não tem alcançado uma adesão razoável na Europa. Em 2009,o 
percentual de uso de autenticação eletrônica com eID's nas declarações de imposto de 
renda foi muito baixo (Kubicek & Noack, 2010): em torno de 7% na Bélgica, 1% na 
Áustria e 0.2% na Espanha. Em 2012, esse percentual levantado na Espanha foi ainda 
menor, 0,02% (Fundacion Orange, 2014). A adesão na Espanha continua baixa, em oito 
anos de uso do DNIe-2, lançado em 2006, apenas 17% dos cidadãos utilizaram alguma 
vez a função eletrônica (Carmen Cuesta, 2015).Na Estônia, 65% das declarações de 
impostos foram feitas em 2009 usando uma infraestrutura de chave pública bancária e 

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

575 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



não através da eID (Castro, 2011).Em 2011, apenas 20% da população Alemã optou 
pela ativação opcional da função eletrônica da eID nacional(Poller, Waldmann, & 
Vowé, 2012). Logo, 80% dos chips emitidos foram desabilitados. 

Cabe aqui ressaltar que a baixa adesão do emprego de eIDs ocorre a despeito do 
desenvolvimento do e-Gov nestes países. Na pesquisa da ONU sobre e-Gov em 2014 
(United Nations , 2014), na medição do Índice Composto de Desenvolvimento de e-
Gov, a Espanha ficou em 12º lugar, a Áustria em 20º, e a Alemanha em 21º.  Na mesma 
pesquisa o Brasil ficou em 57º lugar. Isto sugere que a oferta de serviços de e-Gov no 
Brasil é inferior à oferta dos países citados, que ainda assim apresentam uma baixa 
adesão do uso de eID´s. 

A baixa adesão do uso de eID pela sociedade e a disponibilidade limitada de 
serviços privados e de e-Gov são ao mesmo tempo causa e efeito um do outro. Outros 
obstáculos para a adesão do usuário são (Kubicek & Noack, 2010)(Stevens, Elliott, 
Hoikanen, Maghiros, & Lusoli, 2010)(Castro, 2011): o custo de leitoras, o receio do 
cidadão acerca da privacidade, a disponibilidade da credencial, a usabilidade e 
disponibilidade serviços privados. Os maiores obstáculos para adesão de provedores de 
serviços privados, além da baixa adesão pela sociedade, são (Stevens, Elliott, Hoikanen, 
Maghiros, & Lusoli, 2010)(Castro, 2011): taxas de registro e burocracia, 
disponibilidade das credenciais, baixa cobertura da eID. Pode-se ainda incluir o risco de 
dependência tecnológica como fator limitante à adesão de provedores de serviço. Como 
observado em projetos em smartcards recentes no Brasil, a adoção de soluções 
proprietárias de applet eID, middleware ou do sistema operacional do chip, sem 
publicação do manual de comandos do chip (APDU), permite a cobrança de royalties 
pelo fornecedor para desenvolvimento de novas aplicações, o que desestimula a 
expansão de serviços. 

A estimativa de custo unitário de diferentes modelos de eID's não é fácil, pois os 
preços variam de acordo com a oferta e a demanda. O que se pode afirmar é que em 
média o chip com contato (CC- ISO/IEC 7816) é mais barato que um chip RFID sem 
contato (SC- ISO/IEC 14443), que, por sua vez, é mais barato que um chip com as duas 
interfaces(dual-interface). 

Até 2012, a eID mais barata foi contratada por Portugal por um valor unitário em 
torno de EUR 10, para um modelo em policarbonato com chip CC. Pesquisas recentes 
mostram que o custo das eID's tem caído no último ano, talvez pela saturação do 
mercado de smartcard. Segundo informações do fornecedor, a eID do Uruguai, em 
policarbonato e híbrida (um chip CC e um chip SC), foi contratada em 2014 por U$ 
2,81. É interessante observar que o documento de identidade para menores de 18 anos 
em policarbonato sem chip foi contratada à mesma empresa em 2014 por U$ 0,57. Isso 
demonstra que o custo da inclusão dos chips pode ser bem superior ao custo do cartão 
em policarbonato. A eID de Bangladesh, em policarbonato com chip com contato, foi 
contratada em 2015 por um valor unitário ainda mais baixo, aproximadamente U$1,00 
(Project, Bangladesh Election Commission IDEA, 2014), mas nenhuma informação 
acerca da especificação do chip foi obtida. 

Para estimular o uso de serviços de e-Gov, soluções alternativas para o serviço de 
autenticação eletrônica, com baixo custo de implantação para o governo, poderiam ser 
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adotadas. Em alguns casos, como na Áustria, a especificação dos protocolos de 
autenticação de eID é neutra, podendo ser implantados em smartcard, em cartão EMV, 
ou em MobileID.Cabe ressaltar que o emprego de múltiplas credenciais aumenta a 
disponibilidade de acesso e estimula o uso do e-Gov.  

Além do custo alto da emissão de uma eID como identidade nacional, gratuita ao 
cidadão, cabe ressaltar que o e-Gov brasileiro ainda está mais focado na ampliação do 
acesso aos serviços, níveis de maturidade 1 e 2 de desenvolvimento de e-Gov, do que na 
ampliação da sua capacidade transacional, níveis de maturidade 3 e 4 (Torres, Peixoto, 
Deus, & Junior, 2015). O cenário observado, com baixa frequência de uso de serviços 
de e-Gov por cidadão (Torres, Deus, & Junior, 2014), alto custo para emissão de eID, 
associado ao elevado risco de baixa adesão, aponta para a utilização de métodos 
alternativos para autenticação eletrônica em substituição à eID. Nesta linha,alguns 
métodos alternativos à eID são sugeridos para a autenticação eletrônica e um modelo de 
documento de identidade sem chip é proposto para a autenticação presencial segura.  

Com a evolução da capacidade de processamento dos chips empregados em 
cartões EMV, a especificação de applets eID em cartões bancários EMV, já adotada em 
países, como Áustria, Suécia, Estônia e Finlândia, é uma alternativa à emissão de eID´s 
pelo governo. Além da capacidade de processamento e de memória, outro requisito 
importante é o nível de segurança contra ataques físicos ao chip. A previsão de recursos 
como a unidade de gerenciamento de memória (MMU-Memory Management Unit) é 
interessante para a proteção de acesso aos dados referentes à applet eID. 

Outra alternativa seria a autenticação por meio de chip SIM/UICC de telefonia 
móvel GSM (denominado de MobileId), que é hoje uma forte tendência mundial, com 
diversos projetos lançados recentemente, como na Turquia, Áustria, Bélgica, República 
Tcheca, Suécia e Estônia. A proteção contra clonagem do chip, permite que o mesmo 
seja empregado como fator de autenticação. A autenticação, por meio de mensagens 
(SMS- Short Message Service), pode ser tão simples quanto o envio de senha OTP, ou 
pela execução de protocolos por uma applet no chip, com o emprego de PIN (Personal 
Identification Number). Outra opção é a execução da aplicação do cliente em 
smartphone, com applet eID e chaves secretas gravadas no chip para a execução de um 
protocolo criptográfico. Um esforço de padronização de segurança dos sistemas do 
smartphone, TEE (Trusted Execution Environment), tem sido desenvolvido pela Global 
Plataform, para a proteção do PIN, que é digitado na tela do smartphone para a 
inicialização do protocolo de autenticação. 

3.  Modelo de documento de identidade seguro e de baixo custo 

As fraudes em concessões de benefícios públicos foram estimadas em 2013 pelo TCU 
em mais de 12 bilhões de reais por mês(Amora, 2014), em parte decorrentes de falhas 
na identificação do beneficiário. Com base na análise das dificuldades de adoção de 
eID, para prover uma identificação robusta a fraudes, propõem-se um modelo de 
identidade sem chip, com uso de código de barra 2D para armazenamento de dados. O 
modelo proposto prevê o emprego da autenticação passiva de dados, de autenticação da 
imagem facial impressa, de verificação biométrica presencial com proteção do template, 
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e de uma especificação compatível com o uso de câmeras para a leitura dos dados, 
conforme apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1: Proposta de modelo de documento de identidade sem chip, segura e de baixo 
custo, com recurso de autenticação biometria presencial e autenticação passiva de 
dados biométricos e biográficos. 

 O armazenamento de dados em códigos 2D é uma alternativa barata ao emprego 
de chips. A capacidade, de cerca de 1700 bytes/pol2 (Querini & Italiano, 2012), para 
códigos 2D binários com uma resolução espacial padrão de 600dpi, é suficiente para 
armazenamento do template biométrico, da assinatura digital, dos certificados e, 
possivelmente da imagem facial, dependendo da especificação da codificação e da 
compressão. Diversos padrões de códigos 2D de domínio público, como QR (ISO/IEC 
18004) (com capacidade máxima de 2,88 kB), Datamatrix (ISO/IEC 16022), PDF417 
(ISO/IEC 15438) e Aztec (ISO/IEC 24778), são adequados para uso em documentos de 
identidade.  Outra alternativa é o uso de códigos 2D proprietários de alta capacidade, 
como o Superscript, da Datastrip (até 8,41 kB), ou o código altíssima densidade 
(UHDB) PDMTM,da De La Rue Internacional, que armazena até 32 kB em um cartão 
ID-1, embora requeira o emprego de scanners. A Tabela 1 lista alguns documentos 
nacionais e internacionais vigentes que ainda empregam códigos de barra 2D.  

Tabela 1: Amostra de documentos com códigos de barra 2D vigentes. 
Identidade Dados Padrão/ Bytes Ref. 
MX (CEDI) - 02 íris PDF417  
MX (Eleitor) - 01 digital e dados  cifrados PDF417/1155 (Inst.Federal Electoral 

do Mexico, 2013) 
BR (Passaporte) - Face (Jpeg 2000 sem cabeçalho) 

e dados. 
PDF417  

CA (Imigrante) - Face e dados cifrados   
PE (DNI)  PDF417 (RENIEC, 2012) 
CL (DNI-2011) - 01digital sem proteção PDF417 (Gobierno do Chile, 

Min. de Justicia, 2013) 
ILOSeafaresIdentity - Dados e 01digital sem proteção PDF417/686 (ILO Office, 2006) 

- Template protegido
- Verificação presencial para setor público 
- Tinta invisível IR/UV  

- Assinatura digital de dados 
biográficos.  

- OCR do MRZ, BCR. 
- Uso genérico com leitura por 

câmera. 

Hashing perceptual da imagem 
facial impressa 
(01000110011110011) 
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Visando ampliar a usabilidade, com redução do custo de leitoras, foi idealizado o 
uso de câmeras de smartphones para leitura do código no verso, por meio de uma 
aplicação de domínio público. Para testar a viabilidade desta solução, foram realizados 
testes preliminares de leitura de códigos 2D impressos em cartões ID-1, com uso de 
quadros extraídos de vídeos de câmeras com resolução VGA (480x640 pixels). Foram 
obtidas altas taxas de detecção para códigos PDF417 (modo numérico, nível 3 de 
correção) de até 2kbits. Uma análise complementar identificará a capacidade máxima de 
leitura, variando o padrão e o nível de correção, e testando técnicas para seleção de 
quadros e restauração de imagem. 

No protótipo inicial, o código de barra 2D impresso no verso é empregado em 
uma aplicação pública. O detalhamento dos campos da estrutura de dados depende de 
definições de aplicação, da capacidade máxima do código 2D, e requer a elaboração de 
uma nova norma. Entretanto, algumas definições já são feitas em alto nível com uma 
estrutura distribuída em um cabeçalho e 4 grupos de dados: 

1) Header: Dados sobre versão e aplicação. 
2) DG1: Dados do MRZ- Machine Readable Zone (e.g. nome, data nasc., 
data/local emissão, sexo, número),estimado em torno de 500bits; 
3)DG2: Hashing assinado da imagem facial impressa, ainda não definido; 
4)DG3: Dados complementares ou opcionais, ainda não definidos; 
5) DG4: A assinatura digital, com o certificado da chave pública do emissor. 

A norma BSI TR-03137 (Digital Seal) prevê o uso de Datamatrix e usa uma 
codificação de campos compacta BER/ASN.1. A norma ISO/IEC 18013-3, define dois 
tipos de campos, um obrigatório com delimitadores e outro com codificação compacta 
TLV/ASN.1 para campos de ordem livre. Para economia de memória,propomos 3 tipos 
de  campos, seguindo em parte as normas ISO/IEC 18016-3 e BSI TR-03137: 

1) Campo tipo 1: obrigatórios de tamanho fixo (e.g. data de nasc., data/local 
emissão, sexo), são concatenados com ordem fixa, sem delimitadores; 
2) Campo tipo 2: obrigatórios de tamanho variável, são concatenados com ordem 
fixa, com delimitadores; 
3) Campo tipo 3:  opcionais sem ordem fixa,  são codificados com TLV-Tag 
Length Value, com o comprimento codificado com ASN.1. 
4) Tipos: Alfanumérico codificado em C.40 (16bits/3 caracteres); decimal sem 
sinal codificado em BCD (4bits). 
 
O código de barras no anverso, para uso em uma aplicação de verificação 

biométrica presencial restrita ao setor público, é impresso com tinta invisível UV/IR 
para permitir a compatibilidade com o padrão ICAO e armazena o template biométrico, 
com recursos de proteção. O método de proteção da biometria e a estrutura de dados 
deste código ainda não foram definidos. Para aumentar a eficiência da leitura óptica de 
elementos, como os caracteres de leitura automática MRZ, a imagem impressa da face e 
os códigos 2D, o documento sem chip deve ser confeccionado em um substrato plano e 
rígido. 
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3.1 Autenticação passiva dos dados biográficos 

A autenticação passiva armazenada, em código 2D, dos caracteres impressos lidos por 
OCR (e.g. MRZ) permite verificar a autenticidade e a integridade dos dados, e previne a 
fraude de substituição do texto. Essa função já existe em eIDs e em e-passaportes, mas 
ainda não é difundida em documentos sem chip. Ademais, o seu emprego em uma 
aplicação pública permite reduzir a necessidade de elementos de segurança no 
documento físico e também o seu custo unitário. 

Não foram obtidas muitas especificações acerca de assinaturas digitais em 
identidades nacionais sem chip. Alguns trabalhos abordam seu uso em códigos 2D (Lee, 
Kwon, Song, & Song, 2002)(Husain, Bakhtiari, & Zainal, 2014)(Kuacharoen, 2012). A 
norma ICAO 9303P.3V.2 contém especificações  do elemento de segurança DG.SOD, 
referente à assinatura digital em e-passaportes, que são em parte aplicáveis ao 
armazenamento em códigos 2D.As normas identificadas referentes à assinatura de 
dados específicas para uso em códigos 2D são: 1) a norma BCBP da IATA (IATA, 
2008), queprevê o uso de assinatura digital nos códigos 2D em smartphones, 2) a 
Norma BSI TR-03137 (Digital Seal), que emprega ECDSA (bp256r1), com chave 
privada de 256 bits, e 3) a norma ISO/IEC 18013-3, e também usa ECDSA brainpool. 

Seguindo as recomendações ETSI TS 1190312 sobre assinatura digital, o 
protótipo emprega ECDSA (bp256r1)e o algoritmo SHA-256 é usado para gerar 
Hash(header||DG1||DG2||DG3). O certificado contém a chave pública ECDSA 
compactada (257bits referentes às coordenadas X e Y do ponto da curva elíptica, onde a 
coordenada Y é derivada de X, conforme norma ANSI X9.62), sua assinatura (257 bits), 
e dados previstos no padrão X.509 (versão, ident. do emissor, ident. da curva, etc), 
estimados em 250bits). Portanto, o DG4 totaliza em torno de 1kbit, permitindo o uso de 
código 2D legível por câmeras. 

A verificação da cadeia de certificados de chave pública em geral é realizada pela 
consulta on-line ao repositório de chaves públicas (PKD- Public Key Directory) e à lista 
de certificados revogados (RCL- Revoked Certificate List). Entretanto, a verificação de 
autenticidade off-line ampliaria a usabilidade, reduzindo a necessidade de elementos de 
segurança no documento. Como o certificado do emissor já fica armazenado no código 
2D, para uma aplicação off-line, é proposto o armazenamento da RCL e do restante da 
cadeia PKD na leitora (e.g. smartphone), com atualização periódica, juntamente com o 
aplicativo de verificação dados, que teria uma validade curta. 

 

3.2 Autenticação da imagem facial impressa 

Um dos principais tipos de fraude em documentos de identidade é a substituição da 
imagem facial em um substrato com dados autênticos(Fumy & Paeschke, 2011). 
Denominada de personificação,essa fraude permite associar uma identidade a um  
indivíduo distinto do titular. Essa fraude é facilitada pela ausência nos documentos de 
identidade de contramedidas eficazes, como métodos de comparação automática ou 
verificação de integridade da imagem impressa da face. 
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Algumas soluções de mercado não autenticam a imagem propriamente, e sim o 
método de impressão (e.g. o produto Waved Microtext) ou o substrato (e.g. o uso de 
random optical fibers).Um método proprietário de autenticação de documentos 
impressos pela inserção de informação digital oculta (digital watermarking) foi 
proposto pela Digimarc. O principal desafio para o emprego de técnicas de 
watermarking em documentos impressos é a degradação da informação causada pelo 
canal de impressão/leitura (print/scan). 

Outra opção de autenticação de imagem, sem degradação de performance pelo 
canal print-scan, é o emprego de hashing robusto, pelo qual alguns parâmetros robustos 
são extraídos da imagem da face após a impressão na identidade. Esses parâmetros são 
assinados e gravados em um código 2D, para a verificação de autenticidade.  

Diversos trabalhos foram propostos para a autenticação de documentos utilizando 
hashing robusto (Shimizu & Kim, 2007)(Smoaca, 2012)(Wua, Zhou, & Niu, 2009). A 
análise da entropia do código extraído desses métodos é importante para avaliar a 
segurança contra ataques de força bruta, e a taxa de colisão para faces semelhantes. 
Uma alternativa para o aumento da entropia ou melhoria da performance de detecção 
seria o uso conjunto de técnicas de hashing robusto e watermarking (Weng, Darazi, 
Preneel, Macq, & Dooms, 2012). 

3.3 Verificação biométrica off-line com proteção de template 

Credenciais de autenticação, como fator de posse (e.g. smartcards) ou de conhecimento 
(e.g. código PIN) são em geral vulneráveis a ataques de clonagem ou furto. Por isso o 
uso de verificação biométrica é importante no combate a fraudes. 

A tendência de emprego da verificação biométrica motivou a indústria a 
desenvolver um método off-line seguro de verificação (1x1), feita no próprio chip 
(MoC), com armazenamento da biometria em uma área bloqueada à escrita e não 
exportável. Neste caso, a segurança do sistema depende do emprego de recursos 
proteção do chip contra ataques físicos. Atualmente, os algoritmos de MoC, mesmo 
com emprego de templates compactas, já alcançaram uma performance satisfatória, 
como Falsa Rejeição=0.015@Falsa Aceitação=0.0005, para uma impressão digital. 

A segurança da informação biométrica pode ser garantida por meio de requisitos 
de segurança dos sistemas de coleta, armazenamento e verificação. A norma ISO/IEC 
24745, sobre proteção de informação  biométrica,  define os requisitos de 
irreversibilidade e não-ligabilidade  do registro biométrico, além de modelos de sistema 
biométrico e lista possíveis métodos de proteção do template. Esta privacidade-por-
projeto impõe requisitos e contramedidas aos principais riscos de privacidade e 
segurança da biometria. Entretanto, mesmo que o sistema empregado seja seguro, a 
biometria pode ser capturada externamente ao sistema. O prejuízo do comprometimento 
é alto, já que, ao contrário do PIN ou de um smartcard, a biometria do indivíduo não 
pode ser revogada. Portanto, é comum o emprego de verificação biométrica em 
conjunto com o uso de outros fatores de autenticação, como senha e cartão, para uma 
autenticação presencial robusta.Cabe ressaltar que o emprego de múltiplos fatores de 
autenticação oferece uma maior segurança na autenticação do usuário para acesso a 
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serviços eletrônicos, como e-Gov e é fator essencial para que o sistema seja enquadrado 
nos dois maiores níveis de garantia de identidade (níveis 3 e 4)(NIST, 2013). 

Outra alternativa de verificação off-line da biometria é a comparação na leitora 
(MoR- Match on Reader) do template armazenado no documento. A identidade 
especificada pela ILO armazena o template em claro, e na cédula eleitoral do México a 
biometria é cifrada com uma chave simétrica (Inst.Federal Electoral do Mexico, 
2013).Nenhum desses esquemas emprega métodos previstos na norma ISO/IEC 24745, 
que não considera o uso exclusivo de esquemas clássicos de criptografia de dados para a 
proteção de template biométrico. 

Recentes avanços na comparação de biometria protegida foram obtidos pelo 
emprego conjunto de códigos corretores de erro e primitivas criptográficas (Cavoukian 
& Stoianov, 2014). Essas técnicas permitem a geração de templates irreversíveis. 
Alguns esquemas também permitem a geração de múltiplos templates protegidos a 
partir da biometria original, o que permite a revogação e re-emissão, no caso de 
comprometimento. As diferentes abordagens para a proteção do template são 
classificadas em: 1) aplicação de transformações da imagem (irreversíveis ou 
reversíveis com uso de chave secreta) para a geração de biometria cancelável, e 2) o 
emprego de criptossistemas (com geração ou regeneração de chaves). Outra abordagem 
promissora é a comparação da biometria no domínio cifrado, usando criptografia 
homomórfica (Bringer, Chabanne, Izabachène, Pointcheval, Tang, & Zimmer, 
2007)(Tuyls & Schoenmakers, 2007)(Upmanyu, Namboodiri, Srinathan, & Jawahar, 
ICB), mas sua aplicação ainda é limitada devido à alta complexidade dos algoritmos. 

O uso da íris, com uma melhor definição das bordas pela pupila e pela esclera, 
além do tamanho fixo do template, permite um melhor alinhamento da biometria e a 
uma melhor performance.A performance obtida para a esquema de verificação de íris 
com proteção de template é de FalsaRejeição=0.47%, @ FalsaAceitação<10-

5)(Cavoukian & Stoianov, Biometric Encryption: A positive sum Tech. that achives 
strong Authentication, Security AND Privacy, 2007), o que é ligeiramente inferior à 
performance do método de verificação sem a proteção de template. 

Sistemas biométricos, especialmente de verificação (1x1), são vulneráveis a 
diversos tipos de ataques, como spoofing, replay, substituição, reversão de biometria 
pelo template, entre outros(Ratha, Connell, & R.M., 2001). A segurança do sistema 
contra ataques de força bruta depende de uma análise da entropia real da chave derivada 
da biometria, já que a chave auxiliar é acessível. Em geral existe uma solução de 
compromisso dos cripto-sistemas biométricos: quanto melhor a performance, menor a 
entropia das chaves auxiliares.A análise da entropia e da distribuição de erros é 
abordada em trabalhos como (Daugman, 2001)(Rathgeb, Uhl, & Wild, 2011)(Kanade, 
Camara, Petrovska-Delacretaz, & Dorizzi, 2009). Com o objetivo de permitir uma 
avaliação e comparação da performance e da segurança de diferentes métodos, a norma 
ISO/IEC 30136, em desenvolvimento, tem como objetivo definir métricas para  
padronizar testes de performance em esquemas de proteção biométrico. 

Apesar dos métodos de proteção de template biométrico não terem atingido uma 
maturidade, diversos projetos de pesquisa foram realizados, como o TURBINE,que 
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desenvolveu módulos de softwares para a proteção de template biométrico(TURBINE, 
2009). O projeto BioKeyS, coordenado pelo BSI, realizou um estudo sobre esquemas de 
proteção baseados no método Fuzzy Commitment, com a realização de um piloto. Um 
protótipo, baseado na norma Digital Seal (BSI), foi realizado pela Secunet, usando o 
produto GenKey.O projeto Fidelity engloba a especificação do método de verificação 
com proteção do template biométrico,gravado em códigos 2D, para o modelo unificado 
de certidão de nascimento na comunidade Europeia (Busch, Yang, & Hogskolen, 2014). 
Portanto,padrões de projetos semelhantes podem ser usados na especificação do método 
de proteção de template biométrico deste modelo. 

3.4   Leitura automática da identidade 

A usabilidade da aplicação de verificação automática de integridade da identidade 
depende do custo do equipamento de leitura. O emprego de câmeras de smartphones 
permitiria ampliar o uso dessa função. Para isso, é necessária a pesquisa de métodos de 
identificação automática (AIDC-Automatic Identification and Data Capture) em 
documentos estruturados, robustos à variações de perspectiva e de exposição.  

Além da identificação de áreas de texto, de imagem, e de códigos de barra, os 
requisitos funcionais englobam o reconhecimento automático de texto no MRZ (OCR) e 
dos códigos de barra (BCR). A performance do método de identificação pode ser 
melhorada com o emprego de identificadores de área (SAI- Scanning Areas Identifiers), 
previstas também na norma ISO/IEC 18013-3.  

Testes preliminares, com uso de câmeras de vídeo VGA, apontam para a 
viabilidade de identificação e decodificação de elementos bidimensionais, como código 
2D, MRZ e imagem da face. Nesse sentido, técnicas de baixa complexidade 
computacional, compatíveis com o emprego de smartphones, devem ser adotadas, como 
SIFT(Lowe, 1999) e Viola e Jones(Viola & Jones, 2003). Estudos complementares 
devem avaliar a performance destes métodos e otimizar o emprego de SAI. 

4. Conclusão 

O presente trabalho apresenta um protótipo inicial de documento de identidade robusto 
a fraudes e de baixo custo, como alternativa à emissão de eIDs, que possuem um custo 
superior e têm alcançado uma baixa taxa de adesão na Europa. A análise preliminar 
apontou para a viabilidade do emprego de códigos de barra 2D para armazenamento da 
assinatura digital dos dados, com o uso de ECDSA,para a assinatura digital, e uma 
codificação compacta. Testes iniciais também apontam para a possibilidade do uso de 
câmeras de smartphones para a identificação e leitura dos elementos da identidade, 
como MRZ, a imagem da face e os códigos de barra. O uso de hashing robusto é 
proposto para a autenticação da imagem facial impressa, empregando algum dos 
métodos encontrados na literatura científica. O trabalho também faz uma análise sobre a 
evolução da pesquisa sobre proteção de template biométrico e sobre a perspectiva de 
aplicação em documentos de identidades sem chip, onde foram identificados projetos 
com propostas semelhantes.Testes preliminares também apontam para a viabilidade do 
emprego de algoritmos rápidos, como SIFT e Viola e Jones, para a identificação dos 
elementos da imagem da identidade. 
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A estrutura dos dados é definida apenas em alto nível.Estudos futuros ainda são 
necessários para uma especificação detalhada e para a escolha do algoritmo de 
autenticação passiva da imagem impressa. 
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Abstract. Sharing resources located in different administrative domains is a ty-
pical need from multi-institutional projects. Such need implies at using Authen-
tication and Authorization (A&A) mechanisms to normalize the access to the
resources by the users. In the EUBrazilCC federation, VOMS (Virtual Organi-
zation Membership System) was adopted for this purpose what motivated adap-
tations on the CSGrid system to give support to virtual organizations for iden-
tifying and authenticating users from this federation. In this work, we present
those modifications, how they were implemented and which possibilities they
aggregate to CSGrid and to the project.

Resumo. O compartilhamento de recursos localizados em diferentes domínios
administrativos é uma necessidade típica em projetos multi-institucionais. Tal
necessidade implica no uso de mecanismos de Autenticação e Autorização
(A&A) para padronizar o acesso dos recursos aos usuários. Na federação
EUBrazilCC, o VOMS (Virtual Organization Membership System) foi o serviço
adotado para esse propósito, o que motivou adaptações no sistema CSGrid com
o objetivo de dar suporte a organizações virtuais para identificação e autenti-
cação de usuários dessa federação. Neste trabalho, apresentamos quais foram
essas adaptações, como foram implementadas e quais as possibilidades que elas
agregam ao CSGrid e ao projeto.

1. Introdução

A necessidade de compartilhar recursos computacionais entre usuários de diferentes ins-
tituições de pesquisa tem motivado comunidades acadêmicas e científicas a integrarem
seus recursos em federações1. O projeto EU Brazil Cloud Connect2 tem como um de seus
objetivos criar uma federação de clusters e clouds privadas, incentivando a colaboração de
pesquisadores do Brasil e da Europa. No EUBrazilCC, o CSGrid [de Lima et al. 2005]
é usado como middleware de serviços que oferece uma API de submissão de progra-
mas na infraestrutura computacional da federação para computação de alto desempenho.
O sistema é uma das instâncias do CSBase [de Lima et al. 2006, de Lima et al. 2015],

1Aqui estamos nos referindo a federações de recursos, e não a federações de identidade
2http://www.eubrazilcloudconnect.eu/
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um framework que o Instituto Tecgraf da PUC-Rio vem desenvolvendo há uma dé-
cada, e é utilizado como parte do middleware para desenvolvimento de portais científicos
mc2 [Gomes et al. 2015], desenvolvido no LNCC.

O EUBrazilCC é um exemplo de uma organização virtual [Foster et al. 2003],
cujos membros e recursos estão espalhados por diferentes instituições e domínios admi-
nistrativos. Organizações virtuais ainda constituem um desafio para a comunidade aca-
dêmica no que diz respeito a mecanismos de autenticação e autorização. As federações
de identidade [Wangham et al. 2010] vêm padronizando o acesso (web) a serviços dispo-
níveis para toda a comunidade acadêmica ou para todos os membros de uma instituição
que satisfaçam determinado critério, no caso deste critério ser gerenciado pela própria
instituição (por exemplo, serviço disponível para todos os professores da PUC-Rio). No
entanto, a participação de membros em uma organização virtual é iniciada ou cancelada
segundo regras externas às organizações às quais são diretamente ligados. Por isso, os
mecanismos convencionais de A&A de uma federação de identidade não são suficientes.

Os participantes europeus do projeto EUBrazilCC já adotavam o
VOMS [Alfieri et al. 2004] (Virtual Organization Membership Service) como me-
canismo de autenticação e controle de acesso a seus recursos em outros projetos de
cooperação, e foi natural que o VOMS fosse eleito como o sistema de controle no
EUBrazilCC também. O sistema VOMS nasceu no âmbito de grades computacionais e é
largamente utilizado nesse contexto.

O CSGrid, por seu lado, já adotava o OpenBus [Maia and Roenick 2015] como
mecanismo de integração com outros sistemas, que oferece um modelo de autenticação
próprio. O OpenBus oferece algumas opções de autenticação, como uso de certificados
digitais ou senhas, e tem possibilidade de ser estendido para se integrar com mecanismos
de autenticação externos como o VOMS. Adicionalmente, o CSGrid adotava um modelo
de autorizações próprio baseado na autenticação do OpenBus e em permissões definidas
pelo administrador do sistema. Para adaptar o CSGrid para uso no EUBrazilCC com au-
tenticação VOMS, exploramos a extensibilidade do modelo de autenticação do OpenBus e
construímos novos mecanismos necessários para permitir integrar essa nova autenticação
com o modelo de autorização próprio do CSGrid.

Neste artigo discutimos as alterações que fizemos no CSGrid para permitir sua in-
tegração com mecanismos de autenticação externos, e em particular sua integração com o
VOMS através do OpenBus. Inicialmente nosso objetivo era apenas permitir a integração
do CSGrid com o VOMS, mas ao longo de nosso trabalho optamos por um redesenho que
permite a integração de outros serviços.

O artigo está organizado da seguinte forma. A seção 2 apresenta o sistema CSGrid
e descreve o modelo de autenticação adotado para usuários que utilizam seus serviços
através do barramento OpenBus. A seção 3 descreve as adaptações e extensões feitas
no modelo de autenticação adotado pelo CSGrid para dar suporte a usuários da federação
EUBrazilCC. A seção 4 apresenta trabalhos futuros e reflexões com relação à flexibilidade
da solução e ao potencial de uso do VOMS em outras infraestruturas federadas.

2. CSGrid
O CSGrid é um sistema da família CSBase [de Lima et al. 2006, de Lima et al. 2015] que
oferece um ambiente de integração de aplicações cujos usuários solicitam a execução de
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programas em recursos computacionais distribuídos e heterogêneos. Nesta seção apre-
sentamos uma visão geral do sistema CSGrid e sua arquitetura, assim como também o
modelo de autenticação adotado por meio de um barramento OpenBus.

2.1. Visão Geral
O CSGrid possui um repositório destes programas os quais o usuário pode selecionar para
execução em uma das máquinas disponíveis, gerenciadas por um componente da arquite-
tura chamado SGA. O SGA implementa uma interface que (1) provê informações sobre
os recursos computacionais que gerencia e (2) controla e monitora a submissão de progra-
mas executados pelos usuários do CSGrid. Em alguns casos, um SGA é um daemon que
torna uma máquina apta a receber pedidos de execução de comandos e envia para o ser-
vidor as propriedades dessa máquina (e.g. memória, CPU) e dos comandos em execução.
Em outros cenários, o SGA pode atuar como um mediador para outros escalonadores de
terceiros como Portable Bach System (PBS)/Torque, Simple Linux Utility for Resource
Management (SLURM), Sun Grid Engine (SGE) e outros.

O CSGrid oferece também uma área de projetos para compartilhamento e organi-
zação dos dados de entrada e saída da execução de programas, dando apoio ao trabalho
colaborativo entre os usuários de um mesmo projeto. Todos os recursos do sistema con-
tam também com mecanismos locais de gestão de autenticação e autorização, podendo
assim serem usados por organizações que lidam com dados sensíveis ou sistemas com
propriedade intelectual.

O CSBase, framework sobre o qual o CSGrid foi desenvolvido, já existe há mais
de 10 anos e é utilizado por diferentes sistemas em produção na Petrobras com um número
significativo de usuários. Desde 2011, o CSGrid também é adotado no SINAPAD3, Sis-
tema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, como o middleware que gerencia
seus recursos computacionais.

A arquitetura do CSGrid dá suporte a dois modelos de integração de aplicações
clientes, conforme a ilustração na Figura 1. No primeiro tipo de integração, as aplicações
construídas com o toolkit CSDK (CSBase Development Kit) [Clinio and Almeida 2015]
são instaladas no servidor CSGrid e se tornam automaticamente disponíveis no desktop
padrão do CSGrid. Esse modelo de integração atende especificamente a construção de
aplicações Java, com interfaces gráficas que facilmente são disponibilizadas para usuários
de um sistema CSGrid já instalado. A comunicação com o servidor CSGGrid é baseada
em chamadas remotas de serviços do CSGrid que exportam suas interfaces Java RMI.
As aplicações construídas com o CSDK utilizam autenticação por usuário e senha que,
dependendo da instalação do CSGrid, podem ser validadas em uma base local do próprio
CSGrid ou pelos servidores LDAP configurados.

Um outro conjunto de aplicações externas utiliza o servidor CSGrid através de
um barramento de integração de serviços, o OpenBus. O OpenBus oferece um conjunto
de serviços básicos CORBA4 que dão suporte a construção e integração de aplicações,
independente de linguagem e plataforma. O mc2, desenvolvido pelo LNCC, é um exem-
plo de sistema que atualmente adota a integração com o CSGrid através do barramento
OpenBus.

3https://www.lncc.br/sinapad
4http://www.corba.org

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

588 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



CSGrid 

SGA	  
	  

SGA	  
	  

SGA 

OpenBus 

SGA	  
	  

Aplicações	  Externas	  

Openbus	  SDK	  

Nuvens privadas e infraestrutura HPC 

CORBA 

Java RMI 

Cenário de integração entre o mc2 e o CSGrid no EUBrazilCC 

Aplicações	  CSGrid	  

CSDK	  

Desktop	  CSGrid	  

Figura 1. Integração de aplicações no CSGrid

Em particular, no trabalho aqui apresentado, estamos interessados em investigar
o suporte a organizações virtuais no CSGrid com aplicações integradas através do barra-
mento OpenBus. Essa arquitetura de integração através da autenticação de usuários no
OpenBus é a solução adotada pelo CSGrid na federação EUBrazilCC. No projeto EUBra-
zilCC, portais científicos construídos com a plataforma mc2 usam os serviços do CSGrid
para submeter a execução de programas nos recursos computacionais da infraestrutura de
clusters e clouds privadas de instituições no Brasil e na Europa.

2.2. Autenticação pelo OpenBus
No projeto EUBrazilCC, o CSGrid adota o OpenBus como solução de integração com os
portais científicos construídos na plataforma mc2. O OpenBus oferece um barramento
de integração de sistemas por meio de um conjunto de serviços básicos baseados em
CORBA. Essa interface de integração via OpenBus tem por objetivo prover comunicação
eficiente e independente de plataforma, autenticação das partes comunicantes, descoberta
de serviços e governança sobre o acesso e serviços publicados no barramento. O OpenBus
vem sendo desenvolvido e mantido pelo Instituto Tecgraf/PUC-Rio para a Petrobras desde
2006, sendo que nesse período diversos sistemas de E&P (Exploração e Produção) já se
integraram através de barramentos OpenBus.

Os principais serviços publicados pelo servidor CSGrid no barramento OpenBus
são o OpenDreams, o ProjectService e o ServerMonitor. O OpenDreams é um serviço
para submissão, monitoramento e controle de execução remota de programas. O Project-
Service é um serviço que oferece funcionalidades para acesso e transferência de dados
utilizados na execução de programas. Os usuários podem compartilhar seus projetos com
outros usuários do CSGrid. O ServerMonitor é o serviço que provê informações sobre
os recursos computacionais disponíveis para execução dos programas, de acordo com as
políticas de acesso configuradas no CSGrid para utilização desses recursos pelos usuários
autenticados.

Toda comunicação feita entre as aplicações e serviços do CSGrid através do Open-
Bus é realizada através de chamadas de objetos distribuídos usando o padrão CORBA.
Contudo, ao contrário das chamadas de CORBA comuns, nas chamadas feitas através do
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barramento, é imposto um rigoroso controle de acesso que só permite chamadas proveni-
entes de sistemas previamente autenticados junto ao barramento. O controle de acesso ao
barramento é assegurado através de credenciais ocultas nas chamadas de objetos CORBA.
Essas credenciais de acesso contém informações de identificação da origem da chamada,
ou mais especificamente o login de acesso do processo que originou a chamada. Todo
login é sempre autenticado em nome de uma entidade, que é responsável por todos os
acessos feitos através daquele login.

Além disso, as credenciais do OpenBus podem incluir múltiplos logins, formando
uma cadeia de logins. Esse suporte é usado para indicar que múltiplas identidades atuam
por trás de uma dada chamada. Por exemplo, quando um sistema faz uma chamada em
nome de outro (delegação) ou como consequência de uma chamada proveniente de ou-
tro sistema autenticado com uma entidade diferente. Nesses casos, a credencial inclui
informações do login de todos os sistemas envolvidos. A cadeia de logins do OpenBus
é ordenada, de forma que é possível identificar o login mais imediato que originou a
chamada em que a credencial está contida. Os sistemas que recebem chamadas pelo bar-
ramento com credenciais podem inspecionar essa cadeia e obter um identificador único de
cada login participante. Através dos identificadores de login é possível obter informações
sobre um dado login, tal como a entidade de autenticação, ou mesmo outros dados adicio-
nais disponibilizados através de serviços especializados. Com base nessas informações o
CSGrid é capaz de impor seu próprio mecanismo de permissionamento em cada chamada
recebida pelo barramento, baseando-se nas informações de identificação provenientes da
credencial do OpenBus.

Por padrão, o OpenBus permite um conjunto básico de mecanismos de autentica-
ção, tais como autenticação por senha proveniente de um sistema LDAP ou certificado
digital. Contudo o OpenBus também provê a possibilidade de se estender o seu suporte a
autenticação através de plugins denominados validadores de token. Um validador de to-
ken tem por objetivo validar uma prova de autenticação externa fornecida ao barramento
no momento da autenticação de um sistema. Uma vez que a prova de autenticação externa
seja validada por um validador de token, o barramento gera um novo login para represen-
tar essa autenticação, e o associa permanentemente à identidade da entidade validada pelo
validador de token. O novo login pode então ser utilizado para formar credenciais Open-
Bus que identifiquem chamadas como provenientes dessa entidade autenticada por um
provedor de identidade externo.

3. Suporte a federação EUBrazilCC no CSGrid
O VOMS foi adotado pelo projeto EUBrazil Cloud Connect como o serviço de auten-
ticação e autorização dos usuários. Essa escolha foi uma opção natural, dado seu uso
em outros projetos de cooperação. Nessa seção, discutimos as adaptações feitas no CS-
Grid para utilizar o VOMS no controle de acesso das requisições provenientes dos portais
desenvolvidos pelo mc2. Os portais do mc2 se integram ao CSGrid através do barra-
mento OpenBus e, portanto, a extensão desenvolvida para a solução de autenticação com
o VOMS envolve adaptações no suporte ao OpenBus do CSGrid.

3.1. O serviço VOMS
O VOMS (Virtual Organization Membership Service) [Alfieri et al. 2004] é um serviço de
autenticação e autorização (A&A) para organizações virtuais (VOs) originalmente dese-
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nhado para uso em grades computacionais. A infraestrutura de autenticação e autorização
tradicionalmente utilizada em grades utiliza o conceito de VOs e certificados de atributo
(AC) para implementar acordos de serviço entre uma VO e os provedores de recursos
computacionais. Esses provedores de recursos aceitam usuários que apresentem certifica-
dos de atributo assinados por um intermediário confiável, e utilizam os atributos contidos
nos certificados para definir permissões. O VOMS funciona como uma base de dados
sobre organizações virtuais, emitindo certificados de atributo de curta duração para usuá-
rios cadastrados para que esses possam apresentá-los a provedores de recursos. O serviço
ainda dá suporte ao conceito de Single Sign On (SSO), possibilitando que usuários auten-
ticados em um sistema possam ser identificados por outros sistemas sem a necessidade de
novas autenticações. Para que isso seja possível, cada sistema deve estar preparado para
autenticar não somente seus usuários locais como também usuários externos representa-
dos por tokens VOMS.

As organizações virtuais possuem administradores que fazem o cadastro de usuá-
rios e papéis da organização virtual. Um usuário pode estar cadastrado em várias organi-
zações virtuais, e em cada uma ter papéis específicos. O usuário, ao contactar o serviço
VOMS, apresenta seu certificado de usuário (certificado digital X509 assinado por uma
autoridade certificadora reconhecida pelo VOMS) e informa que organização virtual de-
seja utilizar. O serviço VOMS então gera (e assina) um certificado de curta validade
(certificado proxy compatível com a RFC 3281) contendo a identificação do usuário e o
certificado de atributo que contém seus atributos na VO desejada. O proxy é usado como
token de autenticação perante provedores de recursos da VO desejada. Além de utilizar o
certificado proxy para autenticação do usuário, o provedor de recursos pode consultar os
atributos constantes no certificado para definir autorizações e direitos. O certificado tam-
bém pode ser enviado para fazer delegações, isto é, para que o recurso possa se comunicar
com um outro serviço em nome do usuário.

Os atributos VOMS refletem a estrutura de uma VO: os grupos ao qual um usuário
pertence, os papéis de um usuário em cada grupo e atributos genéricos na forma de pares
chave-valor. Esses atributos genéricos podem ser usados para associar outras informa-
ções úteis ao membro de uma VO, como por exemplo atributos Shibboleth. Atualmente
os serviços VOMS também permitem utilizar asserções SAML para descrever atributos
VOMS, facilitando a interoperabilidade entre os provedores de serviços.

O código do VOMS é mantido e disponibilizado pela EMI (European Middleware
Intiative). A federação EUBrazilCC utiliza o serviço VOMS hospedado pela Universi-
dade Politécnica de Valência.

3.2. Arquitetura do modelo de A&A com o VOMS no CSGrid

Para dar suporte no CSGrid à autenticação de usuários representados por proxies VOMS,
estendemos o modelo de A&A do CSGrid com a implementação dos seguintes artefatos:

• VOMSTokenValidator: Um validador de token VOMS implementado de acordo
com o modelo de validador de token do OpenBus (vide seção 2.2). Ele possibilita
que sistemas autenticados no barramento gerem chamadas que sejam identificadas
como provenientes de usuários externos.
• VOMSACInfoService: Uma aplicação CORBA que provê uma API simples para

a consulta de informações sobre proxies VOMS como data de expiração, atributos
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Figura 2. Autenticação VOMS na infraestrutura EUBrazil Cloud Connect.

dos usuários na forma de FQANs5 (Fully Qualified Attribute Names) etc. Os dados
desse serviço são populados pelo validador de tokens VOMS durante a validação
de um certificado proxy, e esses dados ficam disponíveis para o CSGrid.

Na Figura 2, descrevemos passo a passo como tais artefatos se inserem na arqui-
tetura da solução. Nessa figura, os portais desenvolvidos pela plataforma mc2 servem
como porta de entrada através da qual os usuários da organização virtual EUBrazilCC
tem acesso aos recursos computacionais da infraestrutura federada.

Assumimos que tanto a plataforma mc2 como o sistema CSGrid estejam previa-
mente autenticados junto ao barramento, que é tipicamente feito usando os mecanismos
básicos de autenticação do OpenBus através de certificados digitais gerados para esses
sistemas. Similarmente assumimos que o CSGrid tenha publicado seus serviços no regis-
tro de ofertas do barramento de forma que possa ser encontrado pela plataforma mc2 para
submissão de execuções.

Quando um usuário da federação EUBrazilCC (e.g. Pedro) faz acesso a um portal
mc2, ele pode fornecer um certificado proxy VOMS como forma de autenticação (passo
1). A plataforma mc2 então converte esse certificado numa credencial OpenBus através
da operação importChain do barramento (passo 2). Essa operação recebe como parâme-
tros um token de autenticação e uma identificação do domínio no qual este token deve ser
validado. Nesse caso, o token passado como parâmetro é o proxy VOMS e o domínio é
“voms”. O domínio é uma informação necessária para que o OpenBus saiba qual vali-

5FQANs são atributos VOMS que guardam informações dos usuários no formato
“/<vo>/Role=<função>/Capability=<aptidão>”. Um exemplo de FQAN para um usuário cadastrado na
VO “eubrazilcc” com função de administrador seria “/eubrazilcc/Role=administrador/Capability=NULL”.
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dador de token deve ser utilizado já que múltiplos validadores podem estar configurados
em uma instância do barramento. Para validar o token no domínio “voms”, o barramento
utiliza um validador de token especializado (VOMSTokenValidator) instalado no barra-
mento OpenBus que atende a integração entre o mc2 e o CSGrid.

O validador VOMSTokenValidator então utiliza a operação validate do serviço
VOMSACInfoService para validar o ceritificado proxy (passo 3). Essa validação consiste
em verificar a assinatura do proxy e do certificado de atributos (AC) contido no proxy
(passo 4). A validação de proxies VOMS requer a configuração de arquivos e diretórios
que contenham informações sobre certificados digitais de autoridades certificadoras e ser-
vidores VOMS confiáveis. Sendo assim, tal serviço roda em uma máquina especialmente
configurada para este fim e que não precisa ser necessariamente a mesma máquina que
hospeda os serviços que compõem a infraestrutura do barramento e o validador de tokens
do OpenBus. A validação do certificado proxy extrai o distinguished name (DN6) e ou-
tras informações que são associadas ao DN (passo 5). O DN é usado como resultado da
operação validate (passo 6) e servirá para identificar a entidade que representa o usuário
Pedro dentro do barramento OpenBus.

Ao receber como resultado da validação a identificação da entidade autenticada
(Pedro), a operação importChain gera uma credencial indicando uma cadeia de logins
com entidade Pedro, que é devolvida para a plataforma mc2 (passo 7). De posse dessa
credencial a plataforma mc2 utiliza a operação joinChain da biblioteca de acesso ao barra-
mento para que todas as chamadas seguintes sejam feitas como extensão dessa credencial
(passo 8). Dessa forma, quando uma chamada é feita para o CSGrid através do barra-
mento, ela é feita com uma credencial contendo uma cadeia de logins com a entidade
do usuário (Pedro) e a entidade da plataforma mc2 (passo 9). O CSGrid, ao receber a
chamada, pode inspecionar a cadeia de logins da credencial através da operação getCal-
lerChain da biblioteca de acesso ao barramento (passo 10). Nesse ponto, o CSGrid é
capaz de identificar não apenas que a chamada ao serviço é proveniente do usuário Pedro,
mas também que a mesma é proveniente de um portal do mc2, pois ambas as entidades
fazem parte da mesma cadeia de logins.

Em seguida, o CSGrid verifica junto ao barramento se o domínio de autenticação
do login do usuário requisitante é “voms”. Note que a informação do domínio é necessá-
ria para que o CSGrid mantenha o suporte a requisições de usuários que não tenham se
autenticado com o proxy VOMS. Por exemplo, usuários autenticados no barramento com
o mecanismo padrão de certificados digitais ou com LDAP, também podem ser atendidos
pelo CSGrid. No nosso exemplo, como “Pedro” se autenticou pelo domínio “voms”, o
CSGrid se dirige ao VOMSACInfoService para obter o conjunto de atributos deste usuá-
rio na sua VO. A operação getFQANs (passo 11) retorna todos os atributos presentes do
proxy VOMS utilizado na autenticação do usuário. O CSGrid implementa um modelo
de controle de acesso baseado em atributos, que não detalhamos aqui por estar fora do
escopo do trabalho. Vale destacar, que o token VOMS não é necessário ao CSGrid já que
para consultar o VOMSACInfoService o DN do usuário é usado como chave.

6O distinguished name é uma sequência de atributos no formato chave/valor que identificam um usuário.
O seu formato foi definido no RFC 2459 [Housley et al. 1999]. A sequência C=BR, O=ICPEDU, O=UFF
BrGrid CA, O=PUC-Rio, OU=Tecgraf, CN=Pedro Silva é um exemplo de DN, onde “C” refere-se ao país,
“O” à organização, “OU” à unidade dentro da organização e "“CN” ao nome do usuário.
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4. Conclusão e trabalhos futuros

O compartilhamento de recursos localizados em diferentes domínios administrativos é
uma necessidade típica em sistemas ditribuídos que envolvem múltiplas instituições. As
organizações virtuais estabelecem uma forma de agrupamento dos usuários de acordo com
seus papéis no uso desses recursos, independente das políticas administrativas próprias
das suas instituições de origem.

Nesse trabalho, descrevemos uma solução de uso do VOMS para controle de
acesso aos usuários da organização virtual EUBrazilCC no sistema CSGrid. No pro-
jeto EUBrazilCC, o CSGrid é um dos componentes utilizados para acesso a infraestrutura
de cloud privada e clusters de alto desempenho das instituições participantes. A solu-
ção aqui apresentada se baseia no modelo atual de integração do CSGrid com aplicações
externas através de um barramento de serviços CORBA, o OpenBus. As adaptações e
extensões que fizemos nesse modelo permitem que os portais desenvolvidos com a pla-
taforma mc2 autentiquem e autorizem usuários da federação EUBrasilCC a submeterem
seus programas para execução na infraestrutura de recursos computacionais integrados
com o CSGrid. Essa solução já vem sendo utilizada pelo Laboratório Nacional de Com-
putação Científica (LNCC).

O modelo descrito aqui não atende apenas ao projeto EUBrazilCC mas introduz
flexibilidade para dar suporte a outras federações de usuários. Ele permite a utilização de
diferentes provedores de identidade externos nos acessos a sistemas CSGrid via OpenBus.
Uma preocupação natural é a integração de um ambiente como o descrito neste artigo com
a federação de autenticação CAFe7. O papel do VOMS é organizar informação sobre
organizações virtuais, que não cabe em provedores de identidade de uma federação. Mas
o usuário não precisa ir além dos serviços da própria federação CAFe para conseguir
o certificado com o qual se autentica perante o VOMS. A federação pode oferecer um
serviço como o descrito por Wangham e outros [Wangham et al. 2012] para geração de
certificados de usuários no formato X509 a partir dos dados mantidos pelos provedores
de identidade.

Além de permitir a autenticação de usuários com proxies VOMS através do Open-
Bus, o CSGrid está sendo modificado para dar suporte ao login de usuários VOMS dire-
tamente através do seu cliente desktop. Dessa forma, esses usuários terão acesso a um
outro conjunto de aplicações do CSGrid, construídas sobre o modelo de integração que
usa o toolkit CSDK.

O uso do VOMS surgiu e se consolidou nos cenários de projetos de grades compu-
tacionais, como o DataGrid [Gagliardi et al. 2002] e outros projetos da EGI8 que utilizam
o Globus Toolkit [Foster and Kesselman 1997]. A experiência adquirida com o VOMS
em projetos de grade da EGI tem motivado explorar o uso do VOMS para federação de
identidades entre provedores de serviços em infraestruturas de nuvens, trazendo novos
cenários de uso e, consequentemente, novos requisitos de A&A. Isso pode ser observado
em trabalhos recentes como a inclusão de autenticação VOMS na plataforma de software
OpenStack [Garcia et al. 2013] e a readequação do seu serviço de identidade Keystone v3
para que este funcione como um servidor VOMS (KeyVOMS) [Lee et al. 2014].

7http://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/cafe
8http://www.egi.eu
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É também nesse contexto que o trabalho aqui apresentado pretende contribuir. No
projeto EUBrazilCC, não apenas o CSGrid mas outros provedores de serviço participam
e cooperam para atender aos usuários da federação. Em particular, no EUBrazilCC, o
CSGrid foi integrado ao Fogbow [Barros et al. 2015], um middleware para federação de
nuvens privadas que emprestam seus recursos computacionais ociosos e utilizam recursos
ociosos de outras nuvens da federação. O Fogbow também provê suporte ao uso do
VOMS.

Proxies VOMS devem ser usados como credenciais levando em consideração suas
limitações e questões de segurança. Qualquer pessoa de posse de um certificado proxy
pode se fazer passar por outra durante um tempo limitado, tipicamente 12 horas, o que
reduz a janela de tempo para possíveis fraudes. Serviços de autenticação devem ser pro-
gramados para verificar a validade dos proxies e recusá-los em caso de expiração. Requi-
sitos como delegação de proxies VOMS entre diferentes provedores de serviço, renovação
de proxies em caso de longas interações e flexibilidade no suporte a outras federações de
usuários são alguns exemplos de questões sendo discutidas atualmente no projeto.
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Resumo. Ao longo dos últimos anos acompanha-se um crescente interesse,
principalmente no âmbito acadêmico, das soluções para criação de ambien-
tes federados. Tais federações visam desde facilitar o ingresso de usuários até o
compartilhamento de recursos entre as diversas entidades parceiras, formando
uma organização virtual. Neste trabalho, apresentamos a proposta e a mode-
lagem do arcabouço ACROSS, Attribute-based access ContROl and diStributed
policieS, que tem como objetivo facilitar a gestão de identidade em uma nova
organização virtual. Propõe-se um arcabouço genérico que simplifique, prin-
cipalmente para usuários não especializados, a autenticação federada e o con-
trole de acesso a recursos para a organização virtual. O ACROSS dá suporte a
configuração de requisitos e polı́ticas particulares a cada instituição e também
genéricos à organização virtual, além de permitir que funcionalidades comuns
às organizações virtuais, e também às federações, envolvendo questões sobre
Autenticação e Autorização (A&A). Esses podem ser integradas facilmente a
uma nova organização virtual por meio de uso de um arcabouço de A&A.

Abstract. Over the past few years there is a growing interest for solutions to cre-
ate federated environments, especially in the academic environment. The main
goal is to facilitate the entry of users in a collaborative environment and re-
source sharing among various partner entities, creating a virtual organization.
In this work, we present the proposal and modeling of the ACROSS framework,
Attribute-based access ContROl and diStributed policieS, which aims at faci-
litating the identity management in a new virtual organization. We propose a
generic framework to simplify, especially for non-specialized users, federated
authentication and resource access control for a virtual organization. ACROSS
supports particular configuration of requirements and policies for each institu-
tion and also generic to the virtual organization, and allows common functio-
nality to virtual organizations and also to federations, involving issues about
Authentication and Authorization (A&A). They can be easily integrated into a
new virtual organization through use of an A&A framework.

1. Introdução
O termo gestão de identidade (GId) vem sendo usado para descrever os meca-

nismos e processos de Autenticação e Autorização (A&A) utilizados para garantir o uso
seguro de recursos arbitrários. A comunidade acadêmica apresenta requisitos especiais
de compartilhamento de recursos, dada a necessidade de colaboração e integração gerada
por projetos, intercâmbios, cursos remotos e outras atividades. Há alguns anos, a comu-
nidade acadêmica vem utilizando identidades federadas, que permitem regular o acesso
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a recursos disponı́veis para todos os membros de uma instituição ou para toda a comu-
nidade, como, por exemplo, repositórios de periódicos, sem a necessidade de duplicação
de informações e de bases de dados. No entanto, há também recursos que devem ser
compartilhados apenas por determinados membros de diferentes instituições, como por
exemplo os participantes de um projeto interinstitucional. Esses grupos são muitas vezes
chamados de Organizações Virtuais (OV).

Um exemplo prático de uma OV é o projeto FIBRE (Future Internet Testbeds
Experimentation Between Brazil and Europe) [Sallent et al. 2012] para experimentação e
validação de soluções para a Internet do Futuro (IF), que conta com diversas instituições
no Brasil e em diversos outros paı́ses que, juntas, têm um interesse em comum. O ob-
jetivo principal do FIBRE é a interconexão de ambientes de experimentação geografi-
camente distribuı́das, chamados de testbeds, com a finalidade de oferecer suporte para
a experimentação em IF, criando assim um ambiente de testes de larga escala e grande
diversidade de equipamentos. Neste ambiente, um pesquisador pode realizar seu expe-
rimento alocando recursos de diferentes testbeds em diferentes instituições. Para tanto,
é necessário tratar o compartilhamento de recursos, de tal forma que um pesquisador
possa verificar quais são os recursos disponı́veis em todos os testbeds, assim como apli-
car soluções de A&A para o uso desses recursos. Nesse caso, é preciso garantir que a
autenticação de um usuário de uma rede de testes sirva como identificação para o uso dos
recursos de qualquer outra rede de teste federada, desde que o usuário atenda às polı́ticas
locais de controle de acesso de cada um dos ambientes (instituições/ilhas) envolvidos e às
polı́ticas globais do projeto (que representa a OV neste cenário) como um todo.

Contudo, apesar da forte demanda por organizações virtuais, criar tais
organizações apresenta grande complexidade. De fato, além de questões práticas es-
pecı́ficas de cada OV, sobre como gerenciar recursos ou estabelecer cooperações, por
exemplo, o gerente de uma OV precisa também ter grande conhecimento na área de gestão
de identidade para estabelecer formas de autenticação e controle de acesso que atendam
a todos os requisitos da OV e também de cada instituição participante. Uma vez que,
em geral, os potenciais gerentes de OV possuem apenas conhecimento especı́fico sobre
o ambiente que desejam criar, acabam sendo desestimulados a criar a OV devido ao alto
grau de dificuldade para estabelecer uma gestão de identidade complexa.

Para simplificar a criação de OVs genéricas, este artigo propõe o arcabouço
ACROSS (Attribute-based access ContROl and diStributed policieS), que trata a
federação de identidade e o estabelecimento de polı́ticas de forma fortemente automa-
tizada para o gerente da OV. O ACROSS é descrito por meio da modelagem geral da
arquitetura do arcabouço para controle de acesso baseado em polı́ticas e atributos para
OVs acadêmicas, e respeita o padrão de arcabouço genérico para controle de acesso,
o “X.812 — ISO/IEC 10181-3:1996” [ISO 1996], ou simplesmente ISO/IEC 10181-3.
Este modelo, que pode ser visto na Figura 1, mostra o iniciador, aquele que inicia o
contato/requisição de acesso, e deseja acessar um alvo em um domı́nio especı́fico de re-
cursos. Na figura, é possı́vel ver a presença de dois componentes essenciais, o Access
Control Enforcement Functions (AEF), equivalente ao Policy Enforcement Point (PEP)
do ABAC (Attribute-Based Access Control) [Hu et al. 2014], e o Access Control Deci-
sion Functions (ADF), que equivale ao Policy Decision Point (PDP) no ABAC. A ideia
principal do arcabouço de autorização é que o AEF garanta que todos os pedidos de acesso
passem pelo ADF e o ADF decida sob a autorização com base em um conjunto de regras
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ou polı́ticas. O arcabouço ACROSS também se baseia neste padrão.

Figura 1. Arcabouço de controle de acesso do padrão X.812 – ISO/IEC 10181-3. Tradu-
zida de [ISO 1996].

O ACROSS trata tanto da autenticação dentro da OV quanto do controle de acesso,
através da especificação de polı́ticas locais e globais que regem a utilização de recur-
sos. Na parte de autenticação, o ACROSS permite tanto o uso de federações de identi-
dade quanto a criação da identidade dentro da OV através da agregação de atributos. O
arcabouço garante uma instalação e configuração de todos os serviços de forma simpli-
ficada para quem quer montar uma OV, criando uma abstração de detalhes de gestão de
identidade que não interessam diretamente ao responsável pela OV. Todos esses passos
serão detalhados na modelagem UML proposta para o arcabouço.

Sendo assim, o artigo está organizado como descrito a seguir. A Seção 2 apresenta
a proposta do arcabouço e a definição de cada um dos módulos envolvidos. A modelagem
é apresentada na Seção 3, e logo após temos a Seção 4, que compara o ACROSS com
outras propostas de gestão de identidade em OVs. O artigo é finalizado na Seção 5, que
apresenta as considerações finais e trabalhos futuros.

2. Proposta
Nesta seção, são apresentadas as motivações para esta proposta e a arquitetura

geral do ACROSS, com seus módulos, vista em um nı́vel mais alto de abstração.

2.1. Motivação

É interessante ressaltar os pontos a que levaram à proposta do ACROSS, traçando
um histórico de outros trabalhos que colaboraram tanto na autenticação quanto na
autorização para OVs. É o caso de [Silva et al. 2014], onde foi tratado o problema da
integração da federação de recursos do FIBRE com a federação de identidade CAFe (Co-
munidade Acadêmica Federada), sendo proposta uma solução de autorização para o con-
trole de acesso aos recursos que pode ser aplicada a uma OV qualquer.

Em [Silva et al. 2015], é realizada a validação de um controle de acesso especi-
ficamente para o ambiente de IF. Como resultado deste trabalho, a integração de uma
federação de identididade (CAFe) baseada em Shibboleth 1 traz outra vantagem, que é a
de que a gerência de identidade, nesse modelo, disponibiliza atributos de cada usuário,

1https://shibboleth.net/
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o que permite o uso de esquemas de autorização baseados em atributos, como o ABAC.
Normalmente, em uma OV, é necessário manter atributos adicionais, além daqueles que
já são disponibilizados pela instituição de origem do usuário, que atua como provedor
de identidade. Em [Silva et al. 2015], é proposto um provedor de atributos, que pode ser
mantido pela OV, armazenando somente os atributos adicionais necessários somente no
contexto da própria OV. Com isso, não é necessário que o ambiente de recursos federado
mantenha grandes bases de dados com usuários e listas de controle de acesso por usuário,
já que os atributos necessários para a autenticação podem ser providos pela instituição de
origem do usuário e os necessários para autorização são complementados pelo provedor
de atributos. Porém, para a criação de uma OV o processo de entrada de cada instituição
é algo custoso, em geral. É necessário, além de um corpo técnico especializado para
implantação das tecnologias envolvidas, ter também conhecimento para a elaboração e
desenvolvimento de métodos de controle de acesso que auxiliem no papel desempenhado
por cada instituição. Nota-se que o esforço para a criação da OV e o ingresso de novas
instituições a essa organização pode determinar sua aceitação bem-sucedida ou não. É
exatamente este o principal ponto motivador desta proposta.

2.2. Arquitetura do ACROSS
Em um modelo de controle de acesso baseado em polı́ticas, uma camada de con-

trole de acesso se integra à arquitetura de gestão de identidade. Porém, idealmente, esse
modelo deve ser genérico, de forma que seja possı́vel incorporá-lo aos mais diversos
cenários de OVs, como, por exemplo, testbeds de experimentação para IF e cenários
de grades computacionais, além de ambientes de computação em nuvem. Para tanto,
o arcabouço ACROSS é proposto. O ACROSS é um arcabouço genérico para OVs que
desejam utilizar recursos de uma federação de identidade baseada em SAML 2, realizar o
controle de acesso baseado em atributos para seus usuários e recursos, além de se benefi-
ciar de uma integração a essas funcionalidades de forma facilitada. A Figura 2 mostra os
módulos principais do arcabouço.

Figura 2. Arcabouço ACROSS e seus módulos.

O módulo de Federação de Identidade se comunica diretamente com a federação
de identidade SAML/Shibboleth. Outro componente importante deste módulo é o de
transposição de credenciais [Silva et al. 2014], que deverá atender aos requisitos e parti-
cularidades da OV. A transposição de credenciais está também ligada ao módulo Provedor

2http://saml.xml.org/
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de Atributos, uma vez que, para gerar credenciais especı́ficas ao ambiente da OV, podem
ser necessários atributos também especı́ficos.

O módulo de Provedor de Atributos é relativamente independente dos demais
módulos quanto à instalação e configuração. Este módulo deverá ser capaz de criar
uma árvore de diretórios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 3 para arma-
zenamento dos atributos adicionais particulares à OV. A OV deverá ter uma forma de se
comunicar com esse provedor de atributos adicionais e resgatar tais atributos, que serão
oferecidos através de uma interface de comunicação via webservices [Erl 2004], facili-
tando a comunicação entre o módulo e o provedor de serviços (Service Provider – SP) da
OV.

Já o módulo de Controle de Acesso se baseia no modelo ABAC e permite ao
administrador da OV e da instituição configurar as polı́ticas para o controle de acesso,
que serão tanto no nı́vel global quanto local à instituição. Conforme a proposta de
[Silva et al. 2015], o administrador da OV será capaz de estabelecer pesos relativos aos
atributos dos usuários daquela OV e esses pesos serão responsáveis por associar cada
usuário a um nı́vel, que por sua vez será usado para o controle de acesso considerando
polı́ticas globais e locais. Este submódulo, chamado de Controle de Nı́veis de Usuários,
implementa a proposta validada em [Silva et al. 2015]. Outros dois submódulos deverão
permitir que os administradores, global e locais, gerenciem suas polı́ticas de forma sim-
plificada, através de uma interface de gerência. Sabe-se que para cada ambiente de re-
cursos distribuı́dos, há uma forma de buscar e alocar esses recursos (geralmente com ar-
quivos baseados em XML), que apresentam, porém, suas particularidades. Dessa forma,
o módulo de controle de acesso deverá facilitar o desenvolvimento de wrappers para sua
comunicação com a federação de recursos em questão.

3. Modelagem
O ACROSS foi modelado de acordo com o padrão UML (Unified Modeling

Language) 4. A seguir, alguns dos diagramas mais relevantes são apresentados como
ilustração do desenvolvimento deste arcabouço.

Com a finalidade de mostrar o funcionamento e relação entre as entidades do
arcabouço e as federações de identidade e recursos, é apresentado o diagrama de ativi-
dade do ACROSS pelo usuário da OV, exposto pela Figura 3. Nele, observa-se desde
os passos da autenticação do usuário na OV até a alocação de recursos. Naturalmente, o
ACROSS é utilizado, inicialmente, para a instalação de configuração de todos os módulos.
O diagrama apresentado mostra a autenticação de um usuário e a solicitação de alocação
de recursos especı́ficos em uma OV que é baseada no ACROSS.

Os passos no diagrama são, primeiramente, a autenticação do usuário, onde o
usuário solicita acesso e é encaminhado por meio do Módulo de Federação de Identidade,
ao seu provedor de identidade da federação de identidade. O usuário, então, é requisitado
pelo seu IdP (Identity Provider – Provedor de Identidade) a enviar suas credenciais. Uma
vez feito isso, essas credenciais serão validadas e seus atributos retornados ao Módulo de
Federação de Identidade, que fica responsável por enviar ao Módulo Provedor de Atribu-
tos a requisição dos atributos adicionais do usuário (especı́ficos da OV), então o Módulo
Provedor de Atributos resgatará esses atributos adicionais e os agregará, enviando-os ao

3https://tools.ietf.org/rfc/rfc4516.txt
4http://www.uml.org/
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Figura 3. Diagrama de atividade do usuário da OV para utilização do ACROSS.

Módulo Federação de Identidade. Por sua vez, o Módulo de Federação de Identidade
armazenará todos os atributos e permitirá o acesso do usuário. O passo seguinte é refe-
rente à requisição da listagem de recursos disponı́veis na federação de recursos. Uma vez
recuperadas essas informações, a federação de recursos envia esta lista ao usuário, que a
receberá e selecionará aqueles que deseja reservar. Então, o Módulo Federação de Iden-
tidade fica responsável por enviar ao Módulo Controle de Acesso todos os atributos do
usuário junto com o pedido de recurso a ser alocado. O Módulo Controle de Acesso então
realiza a tarefa de classificar este usuário em um nı́vel especı́fico, conforme os pesos de
seus atributos [Silva et al. 2015], e verificará na polı́tica global se o pedido do usuário é
permitido, levando em consideração o nı́vel ao qual ele foi alocado. Caso o usuário atenda
a todos os requisitos, o pedido do usuário é enviado a cada ilha da federação de recursos
que faça parte do pedido de alocação de recursos do usuário, onde a ilha, por sua vez,
irá verificar a polı́tica local de alocação através do Módulo Controle de Acesso (local).
Caso o usuário também obtenha sucesso nesta verificação, os recursos são alocados e a
atividade é finalizada.

3.1. Módulo Federação de Identidade

O diagrama de sequência para a instalação do Módulo Federação de Identidade é
detalhado pela Figura 4, onde há três componentes: o “VO Installation”, responsável pela
instalação e configuração do módulo de federação de identidade do arcabouço ACROSS;
o “Shibboleth Client”, que deverá ser configurado como Provedor de Serviço (SP –
Service Provider); e o componente “Identity Federation”, que representa a federação
CAFe/Shibboleth. Neste diagrama, apresentam-se as atividades de instalação dos serviços
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básicos necessários a este módulo e também de configuração, realizando desde o suporte
a atributos necessários para a OV quanto gerando o metadado necessário para entrada
deste serviço na federação de identidade.

Figura 4. Diagrama de sequência para instalação e configuração do módulo.

Para este diagrama é necessário, a princı́pio, ter o metadado da federação de iden-
tidade, e seguindo o diagrama tem-se: o inı́cio da instalação pelo administrador da OV,
através do “Start VO Install”, passando pela instalação dos pacotes necessários para os
serviços de servidor web e cliente Shibboleth, onde, para tanto o administrador deverá
preencher algumas informações; em seguida é solicitado ao administrador o metadado da
federação, que será configurado no cliente shibboleth do módulo e então gerado o me-
tadado da OV, enviado ao administrador; por sua vez, o administrador deve entrar em
contato com a federação de identidade para inserir o metadado de sua OV, a fim de ini-
ciar efetivamente sua participação naquela federação; logo após realizados tais passos o
administrador deverá selecionar quais atributos, da lista de possı́veis atributos, ele neces-
sita suportar, e então é feita a sua configuração e confirmada ao administrador; por fim, o
administrador utiliza o módulo para realizar sua autenticação na federação de identidade,
com o objetivo de validar a configuração realizada, e então finaliza a configuração.

O passo citado no diagrama da Figura 4 como “User Authentication Test”, será
visto com mais detalhes na Figura 5, assim como a agregação de atributos realizada para
um usuário que se autentica na OV utilizando o ACROSS.
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3.1.1. Módulo Provedor de Atributos

O Módulo Provedor de Atributos provê um diretório adicional para armazena-
mento dos atributos especı́ficos da OV. Este diretório é uma base LDAP. Há ainda o agre-
gador de atributos, responsável pela união dos atributos vindos da federação de identidade
com os atributos adicionais do provedor de atributos da OV. 5

É interessante documentar que, durante a configuração do agregador de
atributos e a criação das entradas de cada usuário no provedor de atribu-
tos adicionais, um atributo opaco é utilizado como identificador do usuário.
A entrada no provedor de atributos terá uma forma similar ao exemplo:
uid=%$OPAQUE ID%,dc=%$ORGANIZATION%,dc=across

O identificador opaco se baseia no trabalho [Silva et al. 2015] e serve como uma
forma de fortalecer a privacidade do usuário da OV, dificultando sua associação aos valo-
res de atributos adicionais. Como forma de geração do atributo opaco utilizando o atributo
mail6 e um número aleatório escolhido para ACROSS, temos:

δ ← Attru(mail) ∪ $salt (1)

AttrU(opaque)← hash(δ) (2)

A Figura 5 é um diagrama UML voltado para a utilização, que trata do momento
da autenticação do usuário, onde os atributos adicionais da OV são recuperados do pro-
vedor de atributos (a partir do atributo opaco), agregados e disponibilizados ao serviço
associado da OV através do módulo A&A do usuário (“User A&A”).

Figura 5. Diagrama de sequência do acesso do usuário com agregação de atributos.

5Por conta da limitação de espaço deste trabalho os diagramas de instalação e configuração para o
Agregador de Atributos e o Provedor de Atributos foram suprimidos.

6Attr u(mail) é dependente do schema inetOrgPerson.
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3.1.2. Módulo de Controle de Acesso

O Módulo Controle de Acesso é configurado pelo administrador da OV em quatro
diferentes gerenciadores, referentes à pontuação (score), nı́vel (level), o recurso (resource)
e a polı́tica (polı́tica)7. Sucintamente, a configuração da pontuação para cada um dos atri-
butos existente na OV, inclusive consultando aqueles do provedor de atributos adicionais,
é a primeira a ser realizada. Logo após, o intervalod de pontuação para cada nı́vel deve
ser configurado, informando sempre o menor valor para um dado nı́vel, e começando do
nı́vel mais alto (a fim de garantir que intervalos não irão se sobrepor). Destaca-se que,
para a classificação do usuário em certo nı́vel, é levada em consideração a sua pontuação
e essa pontuação é normalizada, seguindo a proposta validade em [Silva et al. 2015]. Já
para a configuração do recurso, o administrador informa o tipo e uma breve descrição
daquele recurso.

Figura 6. Configuração de polı́ticas de acesso.

Todos os registros são armazenados em arquivos XML e poderão ser consultados
posteriormente por outras entidades do ACROSS. A Figura 6 ilustra a configuração da
polı́tica em si, e, portanto, levará em conta tanto o nı́vel quanto aos tipos de recursos que
poderão ser autorizados àquele nı́vel. Esta configuração deverá ser feita para cada uma
das polı́ticas criadas.

A configuração das polı́ticas será realizada tanto em nı́vel global da OV como em
nı́vel local, e os demais módulos e configurações serão executados apenas no nı́vel global
pelo administrador da OV.

7Os diagramas para a configuração da pontuação, nı́vel e recurso foram suprimidos por conta da
limitação de espaço.
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4. Trabalhos Relacionados

Nesta seção são comparados os trabalhos relacionados ao ACROSS, ainda que
estes tratem apenas da autenticação ou apenas do controle de acesso.

4.1. VOMS - Virtual Organization Membership Service

O VOMS [Alfieri 2003] é um arcabouço para autenticação e controle de acesso
desenvolvido, inicialmente, para o contexto de grade computacional. Essa proposta tem
sua autorização baseada em papéis e polı́ticas, o que pode-se comparar ao ACROSS na
utilização de uma polı́tica global e local. No VOMS, a polı́tica global se refere à polı́tica
da OV, que é uma polı́tica geral de autorização, que avalia se o usuário tem credenciais
válidas ou pertence a um certo grupo, e a polı́tica local é realizada pelo RP (Resource Pro-
vider) – responsável por oferecer o recurso em si. Para utilizar o VOMS, o usuário deve
reapresentar suas credenciais ao RP (local) junto com uma autorização pré-concedida
pela OV (global). A ideia é que o usuário, mesmo sendo autorizado pela OV, possa ter
seu acesso restringido localmente.

Basicamente, o VOMS é baseado em papéis, que por sua vez são expressos por
grupos e subgrupos. Pensando na hierarquia de controle de acesso baseado em papéis do
VOMS, a ideia é que haja uma raiz e abaixo dela os vértices sejam grupos e subgrupos,
que existam como arestas orientadas, herdando regras dos nı́veis superiores, como em
um grafo acı́clico. No VOMS, o usuário é representado por papéis (roles) e recursos
(capabilities), onde um papel está intimamente relacionado ao usuário naquele grupo, ou
seja, o papel que ele possui dentro daquele grupo. Esse papel é utilizado para a tomada
de decisão.

No ACROSS, as polı́ticas global e local funcionam de forma diferente. Como
para o ACROSS o ambiente da OV é pensado como uma federação de recursos, a polı́tica
global valida e classifica o usuário conforme seus atributos, atribuindo a ele um nı́vel
especı́fico de acordo com a configuração do administrador global da OV. Já no nı́vel local,
de cada ilha, apenas o nı́vel de acesso do usuário é fornecido, uma forma mais geral para
tratar a requisição do usuário ao recurso. O ACROSS também mantém a privacidade dos
atributos do usuário no nı́vel local das ilhas, uma vez que apenas um atributo genérico,
o nı́vel, é enviado para a tomada de decisão na polı́tica local, mantendo os valores de
atributos, cálculos e tomadas de decisão centralizados à federação no nı́vel global.

O ACROSS trabalha de forma dinâmica, classificando usuários em nı́veis criados
pelo administrador global da OV. Diferentemente do VOMS, o ACROSS permite que se-
jam criados, a partir de atributos especı́ficos suportados pela OV, classificações dinâmicas
de alocação de recursos. A alocação de recursos, assim como realizada pelo VOMS, é
feita no nı́vel local.

Outra diferença entre VOMS e ACROSS é que o VOMS propõe um serviço de
gerência para várias OVs distintas no mesmo serviço, a partir da geração de credenciais
X.509 do tipo proxy (formato herdado de sua motivação de ser um arcabouço para a
gerência de acesso à grade computacional). O ACROSS deve ser usado individualmente
por cada OV que deseja facilitar a gestão de identidade de seus usuários, considerando as
funcionalidades de autenticação e autorização, integradas a uma federação de identidade
baseada em Shibboleth.
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4.2. CAS - Community Authorization Service

O CAS (Community Authorization Service) [Pearlman et al. 2002] tem como ideia
principal que um certo nı́vel de controle de acesso a recursos, ou parte das polı́ticas locais,
sejam delegados ao administrador da OV, a fim de permitir que este administrador aplique
polı́ticas gerais da OV no ambiente distribuı́do. Essa gerência de controle de acesso é
realizada pelo administrador da OV através do servidor CAS, que funciona de forma
intermediária entre o requisitante do acesso e o recurso em si. Seu modelo de autorização
é baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control), associando a qual papel é
permitido que tipo de acesso a qual o recurso.

É possı́vel traçar um paralelo entre polı́tica global e local no CAS, onde o controle
de acesso de nı́vel global existe quando o usuário apresenta suas credenciais e é verificado
junto à base de polı́ticas global da OV, associando a ele uma certa permissão conforme
seu papel na OV. Já a polı́tica local pode ser vista no acesso, quando a instituição dona
do recurso aplica uma polı́tica restritiva conforme o papel do usuário. Comparado ao
ACROSS, o CAS possui polı́ticas globais e locais claramente mais simples e limitadas,
uma vez que se baseia em uma implementação simples do RBAC. Porém, o CAS visa
se integrar ao middleware para grades computacionais, Globus Toolkit [Foster 2005] e
utilizar seus serviços para acesso aos recursos, permitindo gerar credenciais no formato
de certificados X.509 proxy e a delegação de credenciais. Também é interessante citar a
diferença básica entre o CAS e o VOMS, onde no VOMS o usuário pertence a um grupo
que por sua vez é mapeado em um direito somente no domı́nio do recurso (na instituição,
por exemplo). Já o CAS envia os direitos baseados nos papéis diretamente através do
acesso à OV.

4.3. PERMIS - PrivilEge and Role Management Infrastructure Standard

O PERMIS (PrivilEge and Role Management Infrastructure Standard)
[Chadwick et al. 2003] é o que se chama de PMI (Privilege Management Infrastructure),
baseada em X.509. Análoga a uma ICP (Infraestrutura de Chave Pública) [ITU-T 2012],
o PMI apresenta uma AA (Attribute Authority), responsável por emitir certificados de atri-
butos X.509 (Attribute Certificates – ACs) [Farrell and Housley 2002] para os usuários, e
uma AC (Autoridade Certificadora) é responsável por armazenar a ligação entre a creden-
cial do usuário, seu DN (Distinguished Name) e os atributos de privilégios do usuário. A
raiz de confiança do PMI é chamada de SOA (Source of Authority).

Diferentemente do CAS, o PERMIS, assim como o ACROSS, utiliza o ABAC a
partir dos certificados de atributos do usuário. Em geral, as principais diferenças entre
o PERMIS e o ACROSS estão na facilidade de instalação e integração oferecida pelo
ACROSS à OV. Sabemos que o PERMIS é um arcabouço maduro, difundido e bem es-
truturado no padrão X.509, assim como o VOMS. Porém, o PERMIS e também o VOMS
acabam por se tornar um tanto quanto engessados na estrutura de grade computacional
principalmente pelo tipo de credencial suportado, além de ambos terem como herança o
foco na integração do Globus Toolkit, o que pode dificultar a adoção deste arcabouço ou
exigir um grande esforço de desenvolvimento.

5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros
O presente trabalho apresentou tanto a motivação e embasamento teórico por meio

da comparação com trabalhos relacionados de outros arcabouços de controle de acesso
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para OV, quanto a arquitetura e alguns diagramas de exemplo utilizados para o desen-
volvimento do ACROSS. É interessante deixar claro que os assistentes de instalação e
configuração de cada um dos módulos que estão sendo desenvolvidos, facilitarão a criação
de novas OVs e irão agilizar o ingresso de novas instituições tanto na CAFe como na
adesão à utilização de conceitos de controle de acesso.

O arcabouço atualmente encontra-se em desenvolvimento, e o próximo passo será
sua validação por meio de testes e nos ambientes de experimentação em IF do projeto
FIBRE e de nuvem, utilizando OpenStack. Almeja-se ainda a validação da instalação,
configuração e utilização do arcabouço ACROSS por uma OV diferente das pensadas
inicialmente, com a finalidade de validar quão genérica esta solução realmente se tornou.
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Abstract. Identity federation model is a promising solution to manage users in
large scale systems. However, denial-of-service attacks can make IdPs opera-
tions unavailable, compromising legitimate users from the federation. This pa-
per proposes MoniOptimiza, a monitoring and optimization tool to mitigate the
overloads effects in identity providers. MoniOptimiza detects under and overlo-
aded identity providers and optimizes the system forming clusters with the un-
derloaded identity providers balancing the load in order to mitigate the effects
of overloads. Experimental evaluation conducted under a local identity federa-
tion show that MoniOptimiza reduces the response time of requests clustering
identity providers in overloaded situations.

Resumo. O modelo de gestão de identidades federadas consiste em uma alter-
nativa promissora para administrar usuários em sistemas de larga escala. No
entanto, os ataques de negação de serviço podem indisponibilizar as operações
prestadas pelos provedores de identidades (IdPs), prejudicando usuários legí-
timos da federação. Este trabalho propõe MoniOptimiza, uma ferramenta de
monitoramento e otimização para mitigar os efeitos de sobrecargas em IdPs.
MoniOptimiza detecta IdPs sobrecarregados e ociosos e otimiza o sistema for-
mando clusters com os IdPs ociosos e distribuíndo a carga entre os mesmos
para diminuir os efeitos das sobrecargas. Uma avaliação experimental condu-
zida em uma federação local mostra que a ferramenta MoniOptimiza reduz o
tempo de resposta das requisições ao formar agrupamentos de IdPs em situa-
ções de sobrecarga.

1. Introdução
Estima-se uma explosão no número de dispositivos conectados à Internet resultando em
um crescimento ainda maior no número de identidades. A Cisco Systems prevê que o
número de dispositivos portáteis conectados excederá o número de pessoas no planeta
nos próximos anos e que em 2018 existirão em média 1,4 dispositivos móveis por pessoa.
Uma das consequências desta explosão consiste na demanda de pelo menos uma identi-
dade (ID) para cada dispositivo, sendo esta a representação digital de uma entidade real,
tal como uma pessoa ou dispositivo [Torres et al. 2013]. As IDs desempenham um papel
fundamental nesse cenário ao possibilitar a aplicação de medidas de gerenciamento na
prestação de serviços disponibilizados em sistemas distribuídos, tais como nuvens com-
putacionais ou Internet das coisas [Macedo et al. 2014].
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Diante deste contexto de crescimento exponencial do número de IDs, as federa-
ções de identidades são uma estratégia promissora para administrar um grande número
de IDs. Sendo um ambiente cooperativo, uma federação é formada pela integração de
diversos domínios governados por autoridades distribuídas, onde cada domínio possui
gerenciamento local. Além das IDs, os principais componentes de uma federação con-
sistem nos provedores de identidades (Identity Provider - IdP) e o provedores de serviço
(Service Provider - SP). Os SPs são responsáveis por disponibilizar serviços específicos
para os usuários de forma controlada a partir das IDs [Nogueira et al. 2011]. Os IdPs
consistem nas autoridades distribuídas que administram IDs de seu respectivo domínio
através de um conjunto de operações, onde se destacam, a verificação da autenticidade
das IDs (autenticação) e a disponibilização de informações sobre as IDs para suportar o
controle de autorizações (controle baseado em atributos).

No entanto, IdPs são disponibilizados na Internet, tornando-se propensos a ata-
ques de negação de serviço distribuídos (DDoS, do inglês Distributed Denial of Ser-
vice) [Lonea et al. 2013]. Os IdPs possuem recursos de processamento e memória limi-
tados, podendo ser esgotados frente a uma grande quantidade de requisições. Os ataques
DDoS têm como objetivo indisponibilizar as operações de um sistema ao disparar um
grande volume de requisições maliciosas, forçando o sistema vítima a consumir todos
os recursos de memória e processamento [Carlson 2014]. Casos reais de DDoS foram
relatados mesmo em nuvens computacionais [Lonea et al. 2013, Shah et al. 2013], enfa-
tizando a periculosidade dos mesmos. Em federações de identidades, os ataques DDoS
podem resultar na indisponibilidade das operações de autenticação de usuários legítimos
e congestionar o tráfego de dados para IdPs, impactando indiretamente no provimento de
serviços. Neste contexto, as abordagens de mitigação tornam-se promissoras para mini-
mizar os efeitos desses ataques [Fu et al. 2012].

Este trabalho apresenta MoniOptimiza, uma ferramenta de monitoramento e oti-
mização para mitigar os efeitos de sobrecargas em IdPs. A ferramenta executa sequencial-
mente três módulos: Monitoramento, Otimização e Agrupamento. O módulo de Monito-
ramento detecta IdPs sobrecarregados na federação pela verificação da taxa de utilização
de memória e processamento. O módulo de Otimização identifica o menor grupo de IdPs
ociosos para mitigar os efeitos da sobrecarga com base nos dados de monitoramento. O
módulo de Agrupamento aplica a configuração indicada pelo módulo anterior para agru-
par os IdPs.

A avaliação de desempenho por experimentação em uma federação local mostra
os benefícios da ferramenta MoniOptimiza. O cenário de avaliação consite de três IdPs,
dois SPs e um serviço de descobrimento. A ferramenta Apache Benchmark foi empre-
gada para geração de sobrecarga nos IdPs, de modo a ativar a ferramenta proposta. As
métricas empregadas na avaliação são a Taxa de Utilização de CPU (TUC) e o Número de
Requisições Atendidas por milissegundo (NRA). Os resultados comparando um cenário
onde os IdPs utilizam o MoniOptimiza com um cenário sem o uso da ferramenta mos-
tram uma diminuição da TUC do IdP sobrecarregado e reduzem o tempo de resposta das
requisições.

O trabalho está organizado como segue. A Seção 2 descreve os trabalhos rela-
cionados. A Seção 3 detalha a ferramenta proposta. A Seção 4 descreve a análise de
desempenho da proposta. A Seção 5 apresenta as conclusões.
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2. Trabalhos Relacionados
A ferramenta Monit [M/Monit 2015] monitora recursos gerais do sistema operacional,
processos, daemons específicos e características destes processos, tais como a quanti-
dade de memória e ciclos de CPU. A Universidade Católica de Leuven disponibiliza um
guia de utilização desta ferramenta para monitoramento de IdPs do arcabouço Shibbo-
leth [Leuven 2015]. Na Monit, cada recurso monitorado é representado como uma va-
riável, podendo ser disparados scripts em resposta a determinados eventos. Todavia, não
foram encontradas extensões para a Monit específicas para federações de identidades ca-
pazes de reagir ou diminuir os efeitos identificados no monitoramento.

A versão 3 do arcabouço para gerenciamento de identidades Shibboleth disponi-
biliza a funcionalidade de agrupamento de IdPs. Esta funcionalidade é disponibilizada
como um plugin do arcabouço denominado IdP-Memcached. Para utilização deste plugin
os agrupamentos devem ser manualmente configurados e cada membro do agrupamento
deve ter a mesma base de dados de usuários. No uso convencional desta abordagem,
utiliza-se um portal de autenticação capaz de realizar o balanceamento de carga entre as
réplicas, redirecionando as requisições para as réplicas de IdPs menos sobrecarregadas.
No entanto, esta é uma abordagem financeiramente cara, pois exige a aquisição de equipa-
mentos extras, os quais também terão uma capacidade de recursos fisicamente delimitada.

Em [Macedo et al. 2015a, Macedo et al. 2015b], o esquema SAMOS foi proposto
para mitigação os efeitos de sobrecargas em federações de identidades através da reor-
ganização de IdPs. O esquema é composto por três procedimentos: Pré-reorganização,
Otimização e Utilização. A Pré-reorganização computa os benefícios possíveis de reor-
ganizar os IdPs. A Otimização maximiza os benefícios computados para encontrar uma
solução para a reorganização. A Utilização emprega a solução encontrada na federação.
O principal benefício do esquema SAMOS é minimizar os danos das sobrecargas uti-
lizando os IdPs operacionais e ociosos da federação. Entretanto, apenas resultados de
simulações baseadas em traços foram apresentados até o momento.

Este trabalho apresenta a ferramenta MoniOptimiza, uma ferramenta para moni-
torar e otimizar federações de identidades. A MoniOptimiza é projetada para atuar em
resposta a variáveis monitoradas pela ferramenta Monit. Além disso, esta ferramenta em-
prega os procedimentos do esquema SAMOS para mitigar os efeitos das sobrecargas e
estende as funcionalidades do plugin IdP Memcached StorageService para formar agru-
pamentos de IdPs capazes de suprir a sobrecargas em IdPs no arcabouço Shibboleth, im-
plementando os conceitos apresentados por [Macedo et al. 2015a] em um arcabouço real
para gerenciamento de identidades.

3. Uma ferramenta para Monitoramento e Otimização de Federações
Este trabalho apresenta MoniOptimiza, uma ferramenta de monitoramento e otimização
dos IdPs de uma federação de identidades para mitigar os efeitos de sobrecargas ocasio-
nadas por ataques DDoS. A ferramenta foi projetada para executar sequencialmente três
módulos: Monitoramento, Otimização e Agrupamento. O Monitoramento encontra IdPs
sobrecarregados na federação através da verificação da taxa de utilização dos recursos
de memória e processamento. A Otimização identifica o menor grupo de IdPs ociosos
para suprir os efeitos da sobrecarga usando os dados de monitoramento. O Agrupamento
aplica a solução encontrada pelo módulo anterior, configurando de maneira transparente

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

611 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



as ferramentas tradicionais utilizadas para agrupar IdPs. A Figura 1 ilustra a arquitetura
da ferramenta MoniOptimiza.

Coleta Dados de 

Monitoramento

Identifica 

Agrupamentos

Monitoramento

Arquivo de Configuração

Parâmetros

de 

Funcionamento

AgrupamentoOtimização

Processamento/

Memória

Compartilhamento

de memória

Balanceamento 

de carga

• Lista de IdPs da federação

• Limite para utilização de recursos

• Parâmetros usados na otimização

Figura 1. Arquitetura da Ferramenta MoniOptimiza

Conforme ilustrado na Figura 1, a MoniOptimiza foi projetada como um arca-
bouço que combina em seus módulos as funcionalidades de ferramentas consolidadas para
gestão/monitoramento de federações de identidades com técnicas de otimização previa-
mente discutidas de maneira teórica na literatura. O módulo de Monitoramento emprega
os procedimentos da ferramenta Monit. O módulo de Agrupamento usa as funcionalidades
do servidor Web Apache e do arcabouço Shibboleth para balancear a carga e compartilhar
os dados de memória entre os IdPs membros do mesmo grupo. O módulo de otimiza-
ção emprega o algoritmo genético proposto em [Macedo et al. 2015b] como um método
heurístico para identificar os agrupamentos de IdPs usando os dados de monitoramento
coletados da federação. As seções seguintes detalham o funcionamento de cada módulo.

3.1. Monitoramento e Coleta de Dados

A ferramenta MoniOptimiza foi projetada para ser instalada e configurada em todos os
IdPs de uma federação de identidades, proporcionando o monitoramento/gestão automá-
ticos em caso de sobrecargas geradas por ataque de negação de serviço. A Figura 2 ilustra
a relação entre o módulo de Monitoramento e o componente Coleta de Dados do módulo
de Otimização frente uma situação de sobrecarga gerada por um ataque DDoS.

No instante 1, o atacante realiza o ataque DDoS. Estudos prévios mostram que ao
disparar um grande volume de requisições maliciosas, os ataques DDoS forçam o sistema
vítima a consumir todos os recursos de memória e processamento, gerando indisponibili-
dades nas operações prestadas por este sistema [Carlson 2014]. Nestas situações, o mó-
dulo de Monitoramento identifica uma sobrecarga de processamento/memória no IdP alvo
do ataque. Para isso, o módulo observa o limite de utilização dos recursos de memória e
processamento previamente estabelecidos pelo administrador no arquivo de configuração
da ferramenta. Em consequência deste evento o módulo de Otimização demanda a coleta
de dados dos demais IdPs da federação para identificar uma solução de agrupamento.

A Monit é uma ferramenta de código fonte aberto, mas a funcionalidade de com-
partilhamento de dados de monitoramento exige a aquisição de uma licença de uso. No
instante 2 o IdP alvo do ataque requisita os dados de monitoramento para os demais IdPs
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Figura 2. Procedimentos da Coleta de Informações

da federação. A resposta desta requisição ocorre no instante 3. A fim de utilizar os
benefícios da Monit, minimizando os investimentos em licença de software, a ferramenta
MoniOptimiza implementa a coleta dados de monitoramento como um serviço Web, agre-
gando uma harmonia com as tecnologias que suportam o funcionamento do IdP. O prin-
cipal pré-requisito para implantação de um serviço Web consiste em servidor Web para
armazená-lo, sendo este um dos pré-requisitos para utilização de um IdP. Desta forma, ao
utilizar a tecnologia de serviços Web, não se torna necessária a configuração de regras de
firewall no IdP, facilitando a utilização da ferramenta MoniOptimiza.

A troca dos dados de monitoramento identificado como em situação de sobrecarga
e os demais IdPs ocorre no instante 3. O serviço Web possui acesso de leitura no arquivo
de configuração da ferramenta MoniOptimiza para se comunicar com todos os IdPs da
federação. Frente a situações de sobrecargas, o IdP sobrecarregado demanda aos demais
IdPs a taxa de utilização dos recursos de memória e processamento. Para isso, uma re-
quisição usando o protocolo Simple Object Access Protocol (SOAP) é enviada para cada
serviço web dos IdPs membros da federação. O serviço web verifica a taxa de proces-
samento e memória ociosos e retorna estes dados para o IdP requisitante. No instante 4,
os dados de monitoramento coletados são utilizados pelo componente Identifica Agrupa-
mento do módulo de Otimização.

3.2. Identificação e Formação de Agrupamentos

A relação entre o componente Identifica Agrupamento do módulo de Otimização e o mó-
dulo Agrupamento é apresentada na Figura 3, ilustrando que o primeiro encontra uma
solução para suprir o efeito da sobrecarga e o segundo aplica essa configuração na fede-
ração de identidades. O componente Identifica Agrupamento do módulo de Otimização
busca o número máximo de agrupamentos capazes de suportar a sobrecarga gerada pelo
ataque DDoS (Instante 1 da Figura 3). A solução mais trivial para este problema consiste
em formar um único agrupamento com todos os IdPs. Esta alternativa é recomendável
quando os membros de um agrupamento estão conectados por uma rede local de alta
velocidade, todavia, quando os membros do agrupamento estão geograficamente distri-
buídos e se comunicam através da Internet, a criação de sub-agrupamentos com poucos
nós facilita o gerenciamento da comunicação entre os membros [Aron et al. 2000].

Encontrar o número máximo de agrupamentos capazes de suportar uma sobre-
carga consiste em um problema de otimização multiobjetivo: minimizar o número de
membros de um agrupamento e maximizar o número total de agrupamentos. Proble-
mas desta natureza são normalmente difíceis de resolver computacionalmente, pois ne-
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cessitam comparar todas as combinações possíveis para encontrar uma solução ótima e
frente a um grande número de elementos pode consumir um tempo de execução não po-
linomial. Os algoritmos genéticos (AGs) surgem como uma solução heurística capaz
de prover boas soluções para problemas de otimização em tempo aceitável ao imitar o
processo de seleção natural [Goldberg 1989]. Os experimentos conduzidos por Handl e
Knowles revelam benefícios ao utilizar a computação evolucionária para encontrar agru-
pamentos considerando multiobjetivos [Handl and Knowles 2007]. Seguindo esta linha
de pesquisa, o componente Identifica Agrupamento utiliza o algoritmo genético proposto
em [Macedo et al. 2015b], apresentado no Algoritmo 1.

Algoritmo
Genético

1. Entrada: Dados 
de monitoramento

2. Saída: Solução 
de agrupamento

IdP2 IdP3 IdPn

Balanceamento de Carga/
Compartilhamento de Memória

Alvo da sobrecarga

IdP1

Usuários

Agrupamentos

...

3. Exemplo de
agrupamento Requisições

Identifica Agrupamentos

Figura 3. Procedimentos para Agrupamento

A entrada para este algoritmo consiste em dados de monitoramento coletados dos
IdPs e parâmetros definidos pelos usuários. Cada elemento do vetor v agrega a capacidade
disponível dos IdPs operacionais e capacity expressa o dano causado pelo ataque DDoS.
O tamanho da população (TP) e número da geração (NG) são parâmetros definidos que
ajudam o algoritmo na busca de uma solução, impactando no tempo de execução. A saída
do AG consiste em um conjunto de agrupamentos de IdPs capazes de suprir os efeitos do
ataque DDoS representado através de um conjunto de subconjuntos.

Algoritmo 1 Encontra o número máximo de Agrupamentos de IdPs
Entrada: Vetor v, capacidade, TPS, NG

Saída: Matriz P (1)

1: Seja P (g) a população de soluções na geração g

2: g ← 0

3: inicie P (g)

4: avalie P (g)

5: classifique P (g) pela função de aptidão
6: enquanto solução não encontrada and NG < maxGen faça
7: g ← g + 1
8: mantenha P (1)
9: realize operadores genéticos em P (g)

10: avalie P (g)
11: classifique P (g) pela função de aptidão
12: fim enquanto

Na linha 3, inicie P (g) gera soluções aleatórias seguindo como restrição a não re-
petição de elementos em um mesmo agrupamento, ajudando o algoritmo a convergir mais
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rapidamente para uma solução ótima. A Figura 4 ilustra uma instância simples do pro-
blema, uma possível solução e a representação desta solução através de um cromossomo
binário. A instância do problema representa uma situação com cinco IdPs com suas res-
pectivas capacidades (1, 1, 2, 3, 2) através do vetor v. Considerando os índices de v, uma
solução ótima para este problema é combinar (0, 2)(1, 4)(3), pois as somas dos elementos
destes índices é igual a 3 e todos os elementos de v estão representados em S.

Figura 4. Instância do Problema, Solução e Representação do Cromossomo

Nas linhas 4 e 10, as soluções são avaliadas através da função de aptidão f(x) =
cr1(x) + cr2(x) + cr3(x), onde cr1 avalia a eficiência dos agrupamentos encontrados na
solução x suportarem os efeitos do ataque. cr2 verifica se os agrupamentos podem ser
fragmentados, favorecendo a criação de um número máximo de soluções e cr3 promove
soluções com o maior número de agrupamentos capazes de suportar os efeitos do ataque
DDoS. O resultado desta função consiste em um valor para classificar as soluções, possi-
bilitando o descarte das soluções menos aptas (linhas 5 e 11). O AG evita que a melhor
solução encontrada se perca através das gerações. Para isto, o indivíduo mais apto da
geração anterior é mantido na primeira posição da nova geração (ver linha 8), esta técnica
é referenciada na literatura de AG como elitismo.

Uma matriz de incidência representa as soluções através de cromossomos biná-
rios, possibilitando a execução de operadores genéticos (linha 9). Esta matriz tem o nú-
mero de colunas igual ao tamanho do vetor v e o número de linhas igual ao tamanho
do vetor de uma solução. Cada linha representa um agrupamento de IdPs, quando o ele-
mento está presente no agrupamento, a coluna equivalente ao índice da sua posição é igual
a 1, caso contrário 0. A representação da solução através de cromossomos possibilita a
execução das operações genéticas de cruzamento e mutação, possibilitando o processo
evolutivo das soluções.

Para realizar o cruzamento três soluções aleatórias da população são escolhidas
para realização de um torneio. O resultado deste torneio consiste na classificação das
duas soluções com maior valor da função de aptidão, as quais são selecionadas para a
operação de reprodução. A Figura 5 ilustra a operação de cruzamento. Primeiro, um valor
aleatório entre 0 e o número de IdPs é selecionado através de uma taxa de cruzamento.
Este número é usado para selecionar partes dos cromossomos das soluções pais, gerando
duas cabeças e duas caldas. Onde, Filho 1, consiste na combinação da cabeça de Pai 1
e calda de Pai 2 e Filho 2 é o resultado da combinação inversa. Após o cruzamento, a
taxa de mutação é observada para decidir se as soluções filhas sofrerão mutações, o que
garante a geração de novas soluções. Quando uma solução sofre uma mutação, dois IdPs
de diferentes agrupamentos são trocados, gerando uma nova solução.

Duas são as condições de parada do AG, quando o processo evolutivo encontra
uma solução ótima, ou o número máximo de gerações é alcançado. A situação ideal con-
siste quando o AG encontra uma solução ótima, mas quando esta não for encontrada ou
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Figura 5. Exemplo da Operação de Cruzamento

não existir, a solução classificada com o maior valor em sua função de aptidão é retornada
(instante 2 da Figura 3). Usando essa solução, o módulo Agrupamento usa as funcio-
nalidades do servidor Web Apache e do arcabouço Shibboleth para balancear a carga e
compartilhar os dados de memória entre os IdPs membros do mesmo grupo, formando
um agrupamento semelhante ao ilustrado no instante 3 da Figura 3, permitindo que o IdP
alvo da sobrecarga reencaminhe as requisições de entrada para os demais membros do
agrupamento, minimizando os efeitos da sobrecarga.

4. Análise de Desempenho
Esta seção apresenta a análise experimental da ferramenta MoniOptimiza sobre a capaci-
dade em prover melhor resiliência dos IdPs, utilizando os recursos de hardware da federa-
ção de forma otimizada em situações de sobrecarga. A Seção 4.2 descreve os parâmetros
do sistema e da carga. A Seção 4.3 detalha como os experimentos foram executados. Na
Seção 4.4 são apresentados os resultados da análise.

4.1. Métricas Utilizadas
As métricas utilizadas na análise de desempenho foram a Taxa de Utilização de CPU
(TUC) e o Número de Requisições Atendidas por milissegundo (NRA). A taxa de utili-
zação de CPU possibilita a análise da utilização do processamento dos IdPs da federação.
O número de requisições atendidas por milissegundo reflete a perspectiva dos usuários
frente a utilização da ferramenta proposta. A taxa de utilização de CPU mensura de-
manda da utilização da CPU para processar instruções de processos existentes em um
sistema operacional. O comando top do Sistema Operacional GNU/Linux foi configu-
rado para capturar e armazenar as informações de processamento dos IdPs, permitindo a
análise desta métrica [Zahda 2015]. O número de requisições atendidas por milissegundo
foi obtida em nosso ambiente através da ferramenta Apache Benchmark1.

4.2. Parâmetros do Ambiente e da Carga
A avaliação de desempenho foi conduzida em uma federação de identidades composta
por três IdPs, dois SPs e um Embedded Discovery Service (EDS). O ambiente local foi
construído usando as máquinas virtuais disponibilizadas pelo Laboratório de Gestão de
Identidades (GId Lab) da RNP. Foram utilizados IdPs da versão 3 equipados com a ferra-
menta MoniOptimiza. A federação foi configurada de modo a permitir que ao acessar um
SP, o EDS apresentasse como opção de autenticação qualquer um dos três IdPs.

A federação contou com três servidores para armazenar as máquinas virtuais dis-
ponibilizadas. Uma infraestrutura de rede local cabeada foi utilizada para prover a comu-
nicação entre os servidores. Cada servidor possuía a mesma configuração de hardware,

1http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/ab.html
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conforme apresenta a Tabela 1(a). Duas máquinas virtuais foram alocadas para servidor,
dois deles com um IdP e um SP e um terceiro com um EDS e um IdP. Foi escolhido um
número maior de IdPs para o ambiente de modo a proporcionar condições mais favoráveis
para avaliação da ferramenta MoniOptimiza. A Tabela 1(b) ilustra a alocação de máquinas
virtuais, servidores e componentes da federação.

(a) Configuração dos Servidores

Parâmetro Valor

CPU Intel Core i5

Memória 4 GB

Sistema Operacional Ubuntu 14.04

(b) Alocação dos Servidores

Servidor Máquina Virtual Serviço

Servidor 1
VM 1 IdP

VM 2 SP

Servidor 2
VM 1 IdP

VM 2 SP

Servidor 3
VM 1 IdP

VM 2 EDS

Servidor 4 Máquina Física Geração de carga

Tabela 1. Parâmetros do Ambiente Computational

Um quarto servidor foi utilizado para geração de sobrecarga de requisições em
IdPs. Neste servidor foi configurada a ferramenta Apache Benchmark. Esta ferramenta
consiste em uma alternativa para quantificar o número de requisições que um servidor
Web é capaz de atender. Em nosso experimento esta ferramenta foi configurada para
gerar requisições para o serviço de provimento de informações de status do IdP, causando
uma sobrecarga de processamento para ativar a ferramenta MoniOptimiza. Os parâmetros
configurados para geração de sobrecarga são apresentados na Tabela 2(a).

(a) Apache Benchmark

Parâmetro Valor

Número Total de Requisições 250000

Número de Requisições Múltiplas 50

Tempo Máximo de Sobrecarga 300 segundos

Endereço https://idp2v3.fedexpresso.edu.br/idp/status

(b) MoniOptimiza

Parâmetro Valor

Taxa de Cruzamento 0.9

Taxa de Mutação 0.01

Capacidade 20000

Número de Gerações 100

Tamanho da População 300

Tabela 2. Parâmetros das Ferramentas

4.3. Execução dos Experimentos
Para avaliar a capacidade da ferramenta MoniOptimiza em minimizar os efeitos das so-
brecargas em IdPs foram criados dois cenários. O primeiro cenário foi projetado para
analisar o comportamento da sobrecarga de um IdP sem a utilização da ferramenta pro-
posta e o segundo para apresentar os benefícios da utilização da ferramenta proposta. Em
ambos os cenários a ferramenta Apache Benchmark foi configurada com os parâmetros
da Tabela 2(a) e no segundo cenário a ferramenta MoniOptimiza foi configurada com os
parâmetros apresentados na Tabela 2(b).

Os valores adotados para a taxa de cruzamento (TC) e taxa de mutação (TM) são
recomendados pela literatura de algoritmos genéticos. O Número de Gerações (NG) utili-
zado foi 100 e o Tamanho da População (TP) empregado foi 300. A capacidade utilizada
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foi 20000, para induz o algoritmo genético a gerar um único agrupamento no cenário de
avaliação. Os parâmetros configurados na ferramenta Apache Benchmark foram escolhi-
dos para gerar uma quantidade significativa de requisições.

A configuração padrão da ferramenta Monit foi alterada para identificar a sobre-
carga dos processos do usuário. Por padrão a ferramenta Monit monitora os processos
internos executados pelo kernel do sistema operacional. Uma sobrecarga de requisições
em um IdP afeta os processos iniciados pelos usuários do sistema, tal como o servidor
Web Tomcat ou Apache. Para ativar a ferramenta proposta em resposta a sobrecarga de
processos executados pelos usuários, o arquivo monitrc foi configurado para monitorar a
variável cpu usage (user). O percentual de utilização de CPU usado para inicializar a fer-
ramenta MoniOptimiza foi 50%, evitando que uma sobrecarga acarretasse na falha do IdP
alvo da sobrecarga. Essa configuração permitiu o monitoramento da utilização de CPU
mais condizente com as necessidades do IdP.

Para balancear a carga entre os IdPs utilizamos o módulo mod_proxy_balancer
do servidor Web Apache. Escolhemos essa ferramenta, pois as máquinas virtuais con-
figuradas com a versão 3 do Shibboleth disponibilizadas pelo GID Lab são nativamente
configuradas com servidor Apache, de forma que nosso trabalho foi apenas agregar esse
módulo. O método escolhido para o balanceamento de carga foi o byrequest, com opção
status+H para o IdP sobrecarregado e com a configuração loadfactor=10 habilitada para
os IDPs que são utilizados para balancear a carga. Essa configuração permite que o IdP
sobrecarregado processe as requisições apenas quando os demais membros do agrupa-
mento estejam indisponíveis.

O compartilhamento de memória entre os membros do agrupamento foi reali-
zado através da configuração do plugin IdP Memcached StorageService para evitar re-
autenticações inesperadas em caso de falha de um membro do agrupamento. Na versão
3 do IdP Shibboleth, quando um cliente se autentica em um IdP, são armazenados dados
de sessão de login do cliente no navegador e esses dados são instanciados na memória do
servidor IdP. Estas informações armazenadas em memória servem para validar os dados
armazenados no navegador do usuário. Quando uma sessão expira, o IdP solicita uma
nova autenticação. Para evitar que os dados de sessão armazenados em memória de IdP
se percam em caso de falha ou sobrecarga, a versão 3 do IdP compartilha esses dados
entre todos os membros do agrupamento.

4.4. Resultados

Esta seção apresenta os resultados da análise de desempenho. A Figura 6 apresenta os
resultados obtidos da comparação da métrica NRA, onde observa-se que a ferramenta
MoniOptimiza reduziu o NRA do IdP sobrecarregado. Os resultados do primeiro cenário
mostram que antes da implantação da ferramenta proposta, o NRA aumentou proporci-
onalmente ao número de requisições geradas pela ferramenta Apache Benchmark. Com
a utilização da ferramenta MoniOptimiza o NRA aumentou até consumir 50% de CPU,
após esse limite a ferramenta proposta foi iniciada, diminuindo o NRA. Esse resultado
mostra que no cenário avaliado, a ferramenta proposta melhorou o tempo de resposta do
IdP, o que poderia impactar na experiência/satisfação dos usuários e serviços da federa-
ção. A Figura 7 mostra que a MoniOptimiza processou um número maior de requisições
no mesmo intervalo de tempo que a abordagem da literatura, mas teve um grande número
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de requisições falhas em decorrência da reinicialização do servidor Web para implantar o
balanceamento de carga.

As Figuras 8 e 9 mostram que a ferramenta MoniOptimiza minimiza os efeitos
de sobrecargas empregando os recursos de hardware existentes na federação de maneira
mais eficiente. A Figura 8 mostra que as requisições geradas pela ferramenta Apache Ben-
chmark consumiram aproximadamente 90% do processamento, enquanto os outros dois
IdPs possuíam processamento ocioso. A Figura 9 mostra que o emprego da ferramenta
proposta utilizou os IdPs ociosos para balancear a sobrecarga, diminuindo levemente a
sobrecarga do IdP alvo. Esse resultado mostra que a utilização da ferramenta proposta é
capaz de diminuir os efeitos negativos da sobrecarga usando recursos de hardware existen-
tes na federação, podendo servir como uma alternativa em momentos onde as estratégias
criadas pelos administradores dos domínios locais forem insuficientes.

5. Conclusão
Este trabalho apresentou MoniOptimiza, uma ferramenta de monitoramento e otimização
dos provedores de identidades para mitigar os efeitos de sobrecargas ocasionadas por ata-
ques DDoS. A ferramenta foi avaliada experimentalmente conduzida em uma federação
local. Os resultados mostram que a ferramenta proposta diminui o número de requisições
atendidas de um IdP sobrecarregado e emprega de maneira mais eficiente o hardware da
federação para diminuir os efeitos da sobrecarga. Em trabalhos futuros a ferramenta será
investigada de forma a incluir maneiras de reduzir o número de requisições falhas e será
conduzida uma avaliação no GID Lab da RNP, com um número maior de IdPs geografi-
camente distribuídos.
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Resumo. Na Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) a ampla maioria das
instituições clientes atua somente como provedor de identidade e consome
serviços providos pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ou de outras
federações que a CAFe possui acordo de colaboração. Este trabalho apresenta
os pontos que precisaram ser considerados para ofertar o sistema de votação
online Helios como um serviço federado. Nesse texto é apresentado como o
serviço foi modelado para ter uma dependência mı́nima do departamento de
TI, fator essencial para operar em ambientes de larga escala, como é o caso
da CAFe. Espera-se que esse trabalho possa estimular outras instituições a
ofertarem serviços na federação.

Abstract. Most client institutions of the Federated Academic Community
(CAFe) participate just as Identity Providers, consuming services provided by
the National Network of Research and Education or by another federation in
collaboration agreement with CAFe. This paper presents the main considera-
tions to offer the on-line voting system Helios as a federated service. It also
presents how the offering was designed in order to have a minimum dependency
on the IT Department. That minimum dependency is crucial to operate in large
scale environments like CAFe. It is hoped that this paper stimulates other insti-
tutions to offer federated services in CAFe.

1. Introdução

Nas instituições de ensino superior são realizados diversos processos eleitorais, como para
escolha de membros do conselho universitário (ou conselho superior) e colegiados, centro
acadêmico, coordenadores de áreas administrativas, diretores de campus (ou centro) e
para reitor. Segundo [Chaves and de Mello 2014], no perı́odo de 2013 a 2014, a maioria
das instituições federais de ensino fez uso de cédulas de papel no processo de escolha dos
membros de seus conselhos universitários.

O fato de algumas instituições serem multi campi ou ainda possuı́rem polos de
ensino à distância em cidades que não possuem campus, faz com que a condução de
alguns desses pleitos com cédulas de papel possa ser uma atividade complexa ou mesmo
custosa, do ponto de vista financeiro. Em alguns casos, os próprios discentes são os
responsáveis por organizar os processos de escolha de seus representantes, o que torna a
atividade ainda mais desafiadora.
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Sistemas de votação online permitem aos eleitores votarem a partir de dispositi-
vos conectados à Internet, sendo este o principal atrativo para instituições de ensino na
condução da maioria de seus processos de escolha. Segundo [Chaves and de Mello 2014],
o sistema Helios [Adida 2008] se mostrou como o mais adequado e seguro, e vem sendo
usado em algumas eleições no Instituto Federal de Santa Catarina desde 2014 e em outras
instituições de ensino [Adida et al. 2009].

No sistema de votação online Helios [Adida 2008] não é permitido o voto
anônimo, ou seja, todo eleitor só poderá depositar uma cédula na urna após passar por um
processo de autenticação. A versão original do Helios, e que também é oferecida como
serviço1 na nuvem (Software as a Service – SaaS), permite criar eleições fechadas ou
eleições abertas. Na eleição fechada a lista de eleitores é carregada previamente através
de um arquivo CSV com os seguintes campos: login, nome completo, e-mail. Neste caso,
os eleitores receberão suas credenciais de acesso (login e senha) por e-mail. Nas eleições
abertas, qualquer um que possua conta de usuário nos serviços Google, Facebook ou
Yahoo estará apto a votar, ou seja, a lista de eleitores não é carregada previamente.

O formato de eleições fechadas, com eleitores carregados a partir de um arquivo
CSV, tem como vantagem o fato de garantir que somente aquelas pessoas poderão de-
positar um voto na referida eleição. Porém, o fato da senha ser enviada em claro por
e-mail pode gerar as seguintes preocupações: (1) a pessoalidade do voto, pois se alguém
interceptar o e-mail ou tiver acesso a caixa postal do eleitor, poderia se passar por ele;
(2) a garantia de entrega dos e-mails com as credenciais de acesso. A qualidade da lista
de eleitores pode não ser boa ao ponto de conter endereços de e-mail que não são mais
usados pelos eleitores; ou o e-mail enviado pelo Helios poderia ser barrado por sistemas
anti-SPAM.

As eleições abertas têm como principal vantagem o fato das credenciais não serem
enviadas por e-mail, evitando assim as preocupações apontadas para as eleições fechadas.
Porém, a versão original do Helios não permite restringir a lista de eleitores, ou seja,
poderá votar qualquer pessoa que tenha acesso ao endereço da eleição e que possua uma
conta no Google, Yahoo ou Facebook, algo nada desejado para as eleições dentro das
instituições de ensino.

Em [Chaves and de Mello 2014] foi desenvolvido um módulo de autenticação
LDAP [Wahl et al. 1997] para o Helios, permitindo assim criar eleições abertas de forma
que somente usuários presentes na base LDAP da instituição estariam aptos a votar. Ou
seja, tem-se aqui os benefı́cios da eleição fechada, pois somente um determinado grupo
de pessoas poderia votar, e também os benefı́cios da eleição aberta, pois as credenciais de
acesso não são enviadas em claro por e-mail. Porém, tem-se como requisito garantir que
a base LDAP usada pelo Helios só contenha pessoas que realmente deveriam ter direito a
voto.

Por exemplo, o conselho superior nos Institutos Federais (ou conselho univer-
sitário nas Universidades) é composto por representantes dos segmentos discente, docente
e técnico administrativo, os quais são escolhidos por seus pares através de uma eleição.
Considerando que a instituição possui uma única base central de usuários (base LDAP),
então para fazer uso do Helios com eleições abertas e autenticação no LDAP, seria ne-

1https://vote.heliosvoting.org
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cessário montar o seguinte ambiente:

• Criar três réplicas da base LDAP da instituição, uma para cada segmento (discente,
docente e técnico-administrativo);
• Para cada réplica, manter os usuários que forem considerados como eleitores aptos

para aquele segmento e excluir todos os demais usuários;
• Criar três instâncias distintas do serviço Helios, sendo que cada uma faria uso de

uma das réplicas da base LDAP;
• Criar uma eleição aberta em cada uma das instâncias e divulgar o endereço da

eleição para os eleitores.

Montar o ambiente descrito acima não é uma tarefa trivial e precisaria ser feito
para cada processo eleitoral, uma vez que a lista de eleitores pode sofrer alteração. Esta
é uma atividade exclusiva do Departamento de Tecnologia da Informação (TI) e se con-
siderar o fato que poderiam acontecer vários processos de escolha ao longo de um ano,
sendo que alguns de forma concomitante, então isto poderia resultar em uma sobrecarga
do departamento de TI.

Este trabalho apresenta as modificações que foram realizadas no sistema de
votação online Helios para que o mesmo pudesse ser ofertado como um serviço na Co-
munidade Acadêmica Federada (CAFe) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP),
ou seja, um serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) que permita a
condução dos processos eleitorais para qualquer uma das instituições usuárias da CAFe e
com um mı́nimo de dependência do departamento de TI, requisito este fundamental para
operar em ambientes de larga escala.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2 é apresentada a aborda-
gem adotada para ofertar o Helios como um serviço federado. A Seção 3 apresenta o
ambiente de desenvolvimento que foi usado neste trabalho. Na Seção 4 são apresentados
os trabalhos relacionados. Por fim, a Seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Oferta do sistema Helios como serviço federado
Assim como as principais federações acadêmicas no mundo, como a Internet2
(EUA), Janet (Reino Unido), Switch (Suiça) e Renater (França), a Comunidade
Acadêmica Federada (CAFe) também está fundamentada sobre o framework Shibboleth
[Shibboleth 2005].

Para que uma aplicação possa ser ofertada em uma federação Shibboleth, o princi-
pal requisito é a capacidade de consumir asserções SAML [OASIS 2008], as quais são en-
tregues para a aplicação de forma transparente (como atributos de sessão HTTP), através
do módulo Shibboleth, para o servidor web Apache HTTP, ou pela aplicação Simple-
SAMLPHP2, por exemplo. O Helios foi desenvolvido na linguagem Python com o fra-
mework Django e assim a forma mais simples de consumir asserções SAML seria hos-
pedá-lo em servidor Apache HTTP com módulo Shibboleth, opção que foi escolhida para
este trabalho.

Na versão original do Helios é possı́vel autenticar usuários (administradores ou
eleitores) em uma base local ou, através do protocolo OAUTH [Hardt 2012], nos serviços

2https://simplesamlphp.org
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Google, Facebook ou Yahoo. No trabalho de [Chaves and de Mello 2014] o módulo de
autenticação do Helios foi estendido para permitir autenticar usuários a partir de uma
base LDAP. Esta mesma abordagem, de extensão do módulo de autenticação do Helios,
foi utilizada no presente trabalho, para permitir a autenticação de usuários através do
consumo de asserções SAML. Com o módulo de autenticação Shibboleth é possı́vel au-
tenticar administradores, pessoas com privilégios para criar eleições, bem como eleitores
para qualquer eleição aberta (Ver Seção 1).

Para usufruir do serviço Helios federado, seja para votar ou para criar eleições,
é necessário que o provedor de identidade (IdP) forneça os seguintes atributos de seus
usuários: inetOrgPerson-cn, inetOrgPerson-mail e Identity-Provider. Os inetOrgPerson-
cn e inetOrgPerson-mail são utilizados no primeiro acesso para a criação de um usuário
padrão do Helios, o qual inicialmente não possui privilégios para criar eleições. O atributo
Identity-Provider é usado para correlacionar os usuários de uma mesma instituição. Por
exemplo, só poderão votar em uma eleição criada por um usuário da instituição X as
pessoas que também forem oriundas dessa mesma instituição (Ver Subseção 2.2).

Todavia, a oferta de um sistema de votação online federado como um serviço de
TIC, com uma dependência mı́nima do departamento de TI, vai além de simplesmente
permitir o acesso aos usuários autenticados em provedores de identidades, cabendo citar
as seguintes questões: (1) como determinar quais pessoas na federação poderão criar
eleições?; (2) como criar uma eleição para um grupo especı́fico de eleitores?; (3) como
listar todas as eleições que estão abertas ou finalizadas de maneira a permitir uma consulta
fácil na página pública do Helios? As respostas para essas perguntas são apresentadas nas
subseções a seguir.

2.1. Perfis de usuários

Na página oficial do Helios, na qual ele é ofertado na modalidade SaaS, qualquer pessoa
com conta de usuário Google, Facebook ou Yahoo pode criar eleições abertas ou fechadas.
O objetivo deste trabalho está em ofertar um sistema de votação online para instituições
de uma federação acadêmica, sendo assim poderia não ser adequado que qualquer pessoa
da instituição pudesse criar eleições.

Por exemplo, imagine-se que uma pessoa, nomeada pela instituição como presi-
dente de uma comissão eleitoral, crie uma eleição no sistema Helios e faça uso do e-mail
para enviar a URL desta eleição para os eleitores aptos. Uma outra pessoa, mal inten-
cionada, poderia criar uma eleição semelhante e, fazendo uso de técnicas de phishing
por e-mail, poderia enganar alguns eleitores de forma que estes acessariam a URL da
eleição falsa, depositando incorretamente seus votos. Isso poderia ser suficiente para ge-
rar descrédito sobre a solução online e invalidar a eleição.

Na versão original do Helios, o administrador do serviço pode cadastrar manu-
almente quais usuários locais terão permissão para criar eleições. Essa funcionalidade
seria suficiente para sanar as preocupações apontadas acima, contudo não seria adequada
para ambientes de larga escala, como uma federação acadêmica. Atualmente a federação
CAFe possui aproximadamente 100 instituições usuárias atuando como provedores de
identidade. Se um usuário de qualquer uma dessas instituições quisesse usar o Helios
para criar eleições, este precisaria entrar em contato com o administrador do serviço e
solicitar o direito para tal. Aqui dois problemas se apresentariam para o administrador
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do serviço: (1) este poderia receber um número grande e constante de pedidos para de-
legar ou revogar o direito de criar eleições; (2) este não teria o discernimento necessário
para determinar quais pessoas estariam autorizadas a criar eleições para uma determinada
instituição.

Com o intuito de garantir a escalabilidade do serviço, foi proposto um conjunto
de papéis e direitos, os quais podem ser observados no diagrama de caso de uso UML da
Figura 1. Por padrão, todos os usuários da federação possuem o papel eleitor, o qual per-
mite ao usuário participar das eleições que este for considerado apto (Veja Subseção 2.2).
O papel gestor de eleição dá ao usuário o direito de administrar eleições (criar, fechar,
etc.). O papel gestor da instituição, além dos direitos do gestor da eleição, dá ao usuário
o direito de delegar ou revogar os papéis de gestor de eleição ou de gestor da instituição
para os demais usuários de sua instituição de origem. O papel superadmin é atribuı́do
somente para um usuário local do serviço, o que lhe permite delegar ou revogar o papel de
gestor da instituição para outros usuários da federação, bem como cadastrar informações
de contatos das instituições.

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso com os papéis de usuários propostos

Para a oferta deste serviço na federação, a abordagem considerada é a de que a
instituição de origem deve fazer um pedido de adesão, como é o caso de muitos serviços
da eduGain3. A instituição interessada, por meio de sua autoridade máxima, deve encami-
nhar ao administrador do serviço o formulário de adesão onde indica a pessoa responsável
para atuar como o gestor da instituição. Este procedimento garante que o administrador
do serviço terá que tratar um único pedido por instituição e este terá garantias de que a
pessoa foi autorizada oficialmente pela instituição, evitando assim as preocupações apon-
tadas no inı́cio desta seção.

Uma vez autenticado no serviço, qualquer usuário terá acesso às informações de
contato (nome, telefone e e-mail) dos gestores de sua instituição. Isso permite que aque-
les que desejarem criar eleições saibam com quais pessoas precisarão interagir dentro de
sua instituição para solicitar tal direito. O gestor da instituição poderá a qualquer mo-
mento delegar ou revogar os papéis de gestor de instituição ou gestor de eleição (Veja
Figura 2). Sendo assim, não há mais a necessidade de interação com o administrador do
serviço, atendendo o requisito inicial da oferta de um serviço de TIC que exija o mı́nimo

3http://services.geant.net/edugain
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Figura 2. Interface de administração de usuários de uma instituição

de administração por parte do departamento de TI, responsável pelo serviço Helios fede-
rado.

Optou-se pelo modelo de controle de acesso baseado em papéis (Role Based Ac-
cess Control – RBAC) para o cadastro de gestores de eleição e instituição, tendo em vista
que o modelo baseado em atributos (Attribute Based Access Control – ABAC), apesar de
atender melhor as questões de dinamicidade e escalabilidade, aumentaria a complexidade
para os administradores de provedores de identidade. Com o modelo ABAC, os provedo-
res de identidade teriam que manter em sua base de usuários atributos que indicassem os
gestores de eleição ou da instituição, os quais são exigidos pelo provedor de serviço do
Helios.

2.2. Consumo de atributos fornecidos pelo IdP

Como visto na Seção 1, ao criar uma eleição é necessário indicar a lista de eleitores aptos.
Se for uma eleição fechada, a lista deve ser carregada por meio de arquivo CSV, porém
o ponto fraco neste caso é que as credenciais são enviadas em claro por e-mail para os
eleitores. Se for uma eleição aberta com autenticação LDAP (ou OAUTH), a vantagem
está no fato de que as credenciais não precisam ser enviadas aos eleitores, porém qualquer
usuário da base LDAP (ou com contas Google, Facebook ou Yahoo), estará apto a votar.

Neste trabalho foi criada a opção de montar a lista de eleitores através do consumo
dos atributos que são fornecidos pelo IdP. Dessa forma, tem-se os benefı́cios de uma
eleição fechada, mas sem a necessidade de se enviar as credenciais de acesso por e-mail
para os eleitores. A tela de configuração da lista de eleitores é apresentada na Figura 3.

No exemplo da Figura 3, está sendo criada uma eleição para escolha dos membros
discentes do conselho superior e assim, só poderão votar nessa eleição as pessoas que
possuı́rem o atributo “brEduAffilationType” com o valor igual a “student”, e que perten-
cerem a mesma instituição da pessoa que está criando a referida eleição.
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Figura 3. Consumo de atributos Shibboleth para montar lista de eleitores

A federação CAFe apresenta uma lista de atributos4 obrigatórios e opcionais, bem
como seus possı́veis valores, porém ainda é possı́vel que o IdP libere um conjunto maior
de atributos ao provedor de serviço do Helios. Por exemplo, o IdP poderia fornecer o
nome do curso e o campus onde o aluno está matriculado, o departamento onde o pro-
fessor está lotado, etc. Cabe frisar que compete somente ao administrador do IdP indicar
quais atributos irá liberar para o Helios e este o fará de acordo com as necessidades e
interesses de sua instituição no uso do Helios para atender seus pleitos.

2.3. Página inicial com a lista de eleições em andamento ou encerradas
Em um cenário onde o Helios fosse usado somente por uma única instituição, a versão
original do projeto pode ser considerada adequada. Ao criar uma eleição é possı́vel indicar
se a mesma deve aparecer na página inicial do Helios ou não. A motivação para deixar
uma eleição publicada na página inicial está no fato de facilitar o acesso às eleições que
estão em andamento ou mesmo eleições que já foram encerradas. Caso a eleição não
esteja publicada nesta página, só será possı́vel acessar a página de uma eleição se a URL
da mesma for conhecida.

Este comportamento não seria adequado para um serviço em uma federação, pois
a médio prazo essa página listaria muitas eleições, de diferentes instituições, e seria difı́cil
para o interessado encontrar a eleição que deseja acessar (Ver Figura 4(a)). Neste trabalho
a página pública foi remodelada de forma a apresentar inicialmente a lista de instituições
que aderiram ao serviço (Ver Figura 4(b)), bem como o total de eleições que estão em
andamento e eleições finalizadas por ano, por instituição. Na Figura 4(c) é apresentada a
lista de eleições que foram finalizadas na instituição hipotética, chamada CAFe Expresso.

3. Ambiente de desenvolvimento e experimentos
A grande dificuldade para desenvolver um serviço federado está na necessidade de prepa-
rar o ambiente de desenvolvimento nos mesmos moldes de uma federação real. Preparar

4https://goo.gl/ZgVhpG
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(a) Página original do Helios

(b) Nova página pública Helios (c) Lista com as eleições finalizadas em uma
instituição

Figura 4. Páginas públicas da versão original do Helios e da versão proposta

tal ambiente consiste de atividades como alocação de computadores (p.e. máquinas virtu-
ais) para atuarem como SP, IdP e serviço de descoberta (também conhecido como WAYF),
instalação do framework Shibboleth, configuração de servidor web e estabelecimento de
relações de confiança (troca de metadados) em cada um desses computadores.

Em 2013 a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) lançou o Laboratório de
Gestão de Identidade (GidLab) [Wangham et al. 2013], que atua como uma plataforma
de apoio aos pesquisadores que desejam investigar temas na área de gestão de identidade.
Um dos serviços oferecidos pelo GidLab é a federação CAFeExpresso5. A federação é
composta por diversos IdPs e SPs, bem como o serviço de descoberta. O pesquisador
pode solicitar para hospedar sua aplicação em um dos provedores de serviço existentes ou
mesmo solicitar um provedor de serviço dedicado, porém neste caso toda a administração
do SP fica sob responsabilidade do pesquisador.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi solicitado um SP exclusivo, além de
um conjunto de contas de usuários em dois diferentes IdPs. Essas contas foram criadas
com diferentes atributos de forma que fosse possı́vel verificar se o controle de acesso dos
eleitores funcionaria de forma efetiva. Ao todo foram solicitadas 14 contas de usuário,
7 em cada IdP, sendo que cada uma possuı́a caracterı́sticas que a tornava distinta das
demais. Por exemplo, uma pessoa com vı́nculo de aluno ativo; outra com dois vı́nculos
ativos (servidor e aluno); outra com um vı́nculo ativo e outro vı́nculo inativo, etc.

5https://wiki.rnp.br/display/gidlab/CAFe+Expresso
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Para os experimentos buscou-se fazer um teste de cobertura sobre todas as no-
vas funcionalidades adicionadas ao Helios, bem como verificar se essas melhoriais não
provocaram algum erro em outras partes do sistema. Foram realizadas atividades como
cadastro de gestores de instituições, delegação e revogação de direitos para gestores de
eleições, bem como a criação de diversas eleições fazendo uso de diferentes atributos.

Uma vez que o serviço foi validado no ambiente de desenvolvimento da CAFe-
expresso, foi solicitado aos administradores da federação de homologação Chimarrão6,
mantida pela RNP, o ingresso desse SP. Neste caso, pôde-se observar que não foi ne-
cessário fazer qualquer adaptação na aplicação Helios para que a mesma operasse corre-
tamente neste ambiente. Todos os IdPs da federação CAFe também estão presentes na
federação Chimarrão e assim foi possı́vel verificar que a integração do SP Helios com o
IdP de produção do IFSC funcionou como o esperado.

4. Trabalhos relacionados
Para ofertar um serviço de forma federada, a instituição ofertante deve considerar inici-
almente que o processo de autenticação de usuários não será mais atribuição do serviço,
pois essa função será delegada para os IdPs com os quais esse serviço possuir relação de
confiança. Deve também analisar se existe a necessidade de adotar o modelo de controle
de acesso baseado em atributos, uma vez que os IdPs fornecem um conjunto de atributos
de seus usuários para os provedores de serviço. Por fim, deve considerar se irá dispor de
uma equipe de suporte para atender pedidos oriundos de todos os usuários da federação
ou se optará por uma abordagem de auto-serviço, de forma que os próprios usuários, na
maioria dos casos, consigam usar o serviço sem necessidade de envolver a equipe de su-
porte técnico. Nesta seção serão apresentados alguns dos serviços que são ofertados para
os usuários membros da federação CAFe7.

Os serviços video@RNP e videoaula@RNP foram remodelados recentemente
para que fossem ofertados de forma federada. Em ambos os serviços, todos os vı́deos
estão disponı́veis de forma pública, porém qualquer usuário autenticado na CAFe possui
direito para fazer comentários no portal. Para a publicação de vı́deos é necessário que o in-
teressado faça a solicitação ao suporte de TI da RNP, cuja análise levará em consideração
a polı́tica de uso do serviço8.

A principal diferença dos serviços de vı́deo da RNP do sistema de votação apre-
sentado neste trabalho, está na forma de tratar as solicitações por direitos adicionais.
Qualquer usuário da federação CAFe pode atuar como eleitor sem que necessite soli-
citar previamente o direito. Contudo, para que o usuário possa criar eleições, este deverá
solicitar direitos ao gestor de sua instituição, cadastrado previamente, e não ao suporte de
TI que mantém o serviço.

A delegação da responsabilidade de gerenciar gestores de eleição, para o gestor da
instituição, garante escalabilidade ao serviço e evita uma sobrecarga da equipe de suporte
de TI da instituição mantenedora do serviço. Outro diferencial deste trabalho está na
forma como os direitos são revogados. O gestor da instituição pode a qualquer momento

6De acordo com a polı́tica de uso da federação CAFe, todo IdP ou SP antes de ingressar na CAFe precisa
primeiramente ser homologado na federação Chimarrão.

7http://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/cafe
8http://www.rnp.br/file/725/download?token=j2wdDrQr
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indicar quando o direito concedido irá expirar (Veja Figura 2). Ciente que nas instituições
de ensino as comissões eleitorais são temporárias e esporádicas, esta funcionalidade é
essencial para manter a base de gestores atualizada e ı́ntegra. No caso dos serviços de
vı́deo da RNP, o procedimento adotado não garante que usuários não mais autorizados
pela instituição tenham seus direitos revogados.

5. Conclusões

Neste trabalho foram apresentadas as modificações realizadas no sistema de votação on-
line Helios para que o mesmo pudesse ser ofertado como um serviço de TIC federado. O
principal objetivo do trabalho era oferecer uma solução simples para que qualquer pessoa
autorizada, e sem acesso privilegiado aos sistemas de TI da instituição, pudesse criar uma
eleição fechada (Veja Seção 1), cuja lista de eleitores fosse montada de forma dinâmica
através do consumo de atributos fornecidos pelo seu provedor de identidade. Foi adotado
um modelo de administração de usuários baseado em papéis com o intuito de minimi-
zar pedidos de suporte para a equipe de TI mantenedora do serviço. Por fim, a página
pública do serviço foi remodelada para que pudesse facilitar a apresentação das eleições
em andamento ou encerradas em cada uma das instituições usuárias do serviço.

Apesar da solução estar adequada para ser ofertada como um serviço na federação
CAFe, a mesma poderia ser implantada como um serviço privado de uma instituição.
Neste caso, o serviço poderia ser configurado para somente aceitar usuários autenticados
no IdP da instituição. Este IdP poderia ofertar uma gama maior de atributos para o serviço,
dando aos gestores de eleição uma maior flexibilidade para montar a lista de eleitores.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi criada uma ramificação (fork) do pro-
jeto original e foi codificado de forma a permitir o realinhamento de código com novas
versões que forem lançadas do projeto original. O código fonte da solução (sob licença de
software livre), bem como documentação para instalação podem ser obtidos no endereço
https://github.com/shirlei/helios-server.

Como trabalhos futuros pretende-se melhorar a tela de configuração da lista de
eleitores (Veja Figura 3) de forma que seja possı́vel escolher diferentes operadores re-
lacionais (=, 6=, <,≤, >,≥) na comparação entre atributos e valores. Atualmente só é
possı́vel usar o operador de igualdade e assim informar quais são os valores válidos (se-
parados por vı́rgula) para cada atributo. Esses outros operadores relacionais permitiriam,
por exemplo, criar uma eleição de forma que somente estudantes maiores de 16 anos
pudessem votar.

Ainda na configuração da lista de eleitores será feita uma melhoria para que seja
possı́vel indicar mais de um IdP, além daquele de quem está criando a eleição, ou mesmo,
não restringir o IdP. Com isso seria possı́vel criar uma eleição para uma “organização
virtual”, com eleitores oriundos de algumas instituições na CAFe ou ainda, criar uma
eleição que considere como eleitor apto qualquer pessoa que possua uma conta de usuário
em algum IdP na CAFe ou de outras federações com quem a CAFe possua acordos, como
por exemplo a eduGAIN.

Por fim, para ofertá-lo como serviço na federação CAFe será necessário elaborar a
polı́tica de privacidade, para indicar se os dados coletados serão usados de alguma forma
pelo mantenedor do serviço; polı́tica de uso, para indicar os deveres e as implicações do
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não cumprimento dos mesmos por parte dos usuários do serviço, bem como o termo de
adesão, o qual deverá ser assinado pela autoridade máxima da instituição.
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Abstract. To provide collaborative research that permits interaction between
researchers from different institutions, it is necessary to provide authentication
and authorization for access to data generated and services used in this rese-
arch. These collaborative environments can use different identity management
systems, or can be in different federations. The objective of this study is to
describe the results of a systematic review of the literature on interoperability
between identity management systems or between federations in collaborative
research environments such as virtual.

Resumo. Para prover pesquisas colaborativas que permitam a interação en-
tre pesquisadores de diferentes instituições, é necessário prover a autenticação
e a autorização para o acesso aos dados gerados e serviços utilizados nes-
tas pesquisas. Estes ambientes colaborativos podem utilizar diferentes sis-
temas de gestão de identidades ou podem estar em diferentes federações de
serviços. O objetivo deste trabalho é descrever os resultados de uma revisão
sistemática da literatura sobre interoperabilidade entre sistemas de gestão de
identidades ou entre federações em ambientes de pesquisas colaborativas como
as organizações virtuais.

1. Introdução
Laboratórios, institutos de pesquisas e empresas estão gerando uma grande quantidade de
dados que precisam ser acessados por pesquisadores em um ambiente colaborativo que
ultrapassa os domı́nios de uma organização [Broeder et al. 2012]. Pesquisas antes condu-
zidas por uma pessoa, agora são realizadas por um grupo de pesquisadores, podendo ser
um grupo de diferentes áreas e instituições que coletivamente usam seus conhecimentos
para tratar um problema especı́fico [Gemmill 2006]

De acordo com [Schroeder 2008], e-science pode ser definido como um ambi-
ente de pesquisa colaborativo que, por meio de uma infraestrutura de serviços conectados
através da Internet, compartilha recursos computacionais e processamento de alto desem-
penho através de computação distribuı́da.

Dentro dos ambientes de e-science, diferentes instituições distribuı́das geografica-
mente se conectam através da Internet e estabelecem relações de confiança entre si para
desenvolverem pesquisas colaborativas. O resultado é um grupo sem fronteiras que atua
como uma rede de pessoas e instituições conectadas, que trabalham com o objetivo de
resolver problemas complexos e fazer ciência. Na literatura, este grupo é comumente
chamado de Organizações Virtuais (OV) [Gemmill 2006, Foster et al. 2001].
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Para prover o estabelecimento das OVs, um dos desafios é a criação e o geren-
ciamento de um ambiente controlado entre os diferentes domı́nios administrativos que
possibilite a interação entre os pesquisadores autorizados [Capuano et al. 2010]. É pre-
ciso definir quem tem acesso a quais recursos e em quais circunstâncias, e também definir
quem terá privilégios para gerenciar as regras de acesso dos usuários [Foster et al. 2001].

Um ponto chave para os ambientes colaborativos é o uso de um sistema de
autenticação e autorização de usuários. Esses sistemas são conhecidos como sistemas de
gestão de identidades, Identity Management System (IdM). A gestão de identidades (GId)
pode ser definida como o conjunto de processos e tecnologias usados para garantir a iden-
tidade de uma entidade (usuário ou dispositivo), garantir a qualidade das informações de
uma identidade (identificadores, credenciais e atributos) e para prover procedimentos de
autenticação, autorização e auditoria [ITU-T 2009].

Em ambientes de e-science, o modelo de gestão de identidades federadas se apre-
senta como o mais adequado. Sistemas que seguem este modelo permitem que os pes-
quisadores envolvidos não necessitem de um novo usuário para acesso aos recursos que
serão compartilhados, o que possibilita que os responsáveis pela OV adicionem somente
as regras de acesso aos recursos deixando a autenticação a cargo da instituição de origem
(Identity Provider – IdP) de cada pesquisador [Cabarcos et al. 2009]. Uma federação
pode ser definida como uma forma de associação entre instituições parceiras de uma rede
colaborativa que usa um conjunto comum de atributos, práticas e polı́ticas para trocar
informações e compartilhar serviços, possibilitando a cooperação e transações entre os
usuários da federação [Carmody et al. 2005].

Outra importante caracterı́stica para os ambiente colaborativos das OVs, que al-
guns sistemas que seguem o modelo de identidades federadas possuem, é a autenticação
única (Single Sign On), que permite ao usuário acesso à diferentes provedores de serviços
(Service Providers – SPs) sem a necessidade de realizar a autenticação em cada um para
acessá-los.

Apesar dos ambientes federados simplificarem para o usuário a gestão de suas
identidades, existem problemas a serem tratados quando usuários precisam colaborar em
um ambiente de e-science que envolve mais de uma federação. Neste caso, os usuários
das OVs só poderão usufruir dos benefı́cios das identidades federadas quando houver in-
teroperabilidade entre sistemas de gestão de identidades das federações ou dos domı́nios
administrativos envolvidos. Entretanto, muitos sistemas de gestão de identidades fede-
radas possuem polı́ticas de uso diferentes, não foram desenvolvidos para interoperarem
ou não possuem mecanismos que possibilitem o estabelecimento dinâmico de relações de
confiança entre domı́nios administrativos de diferentes federações [Cabarcos et al. 2009].

O objetivo deste trabalho é analisar como a interoperabilidade entre sistemas de
gestão de identidades pode ser provida em ambientes colaborativos, como as organizações
virtuais. Este artigo descreve os resultados obtidos (trabalhos selecionados) de uma re-
visão sistemática da literatura sobre interoperabilidade entre sistemas de gestão de iden-
tidades (ou entre federações) em ambientes de pesquisas colaborativas (e-science).

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os principais
conceitos relacionados a interoperabilidade entre sistemas de gestão de identidade. Na
Seção 3, são descritos como a revisão sistemática foi definida e conduzida e os trabalhos
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selecionados. Em seguida, uma análise comparativa dos trabalhos é apresentada. Por fim,
a conclusão deste trabalho é apresentada na Seção 4.

2. Interoperabilidade entre Sistemas de Gestão de Identidade

Muitas organizações, instituições de ensino e empresas como, IBM, Oracle, Microsoft,
Google, estão aplicando recursos financeiros e humanos em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias para gestão de identidades. No entanto, com o desenvolvimento de dife-
rentes sistemas, a interoperabilidade entre estes tornou-se um desafio [Chen et al. 2011].
Isto porque os sistemas adotados, muitas vezes, não utilizam a mesma tecnologia ou estas
não são compatı́veis entre si.

Soluções de gestão de identidades federadas, tais como SAML1, OpenID Con-
nect2, WS-Federation3 definem como as informações dos usuários são tratadas e
como devem trafegar na rede. O uso de uma determinada tecnologia pode limitar o
acesso dos usuários somente aos domı́nios administrativos que utilizam esta tecnologia
[Hatakeyama 2009].

Segundo [Damiani et al. 2003], um sistema de gestão de identidades (GId) neces-
sita que um conjunto de requisitos seja contemplado com o intuito de garantir uma melhor
experiência para os usuários. Porém, estas facilidades oferecidas ao usuário, não devem
afetar a segurança das informações pessoais. A interoperabilidade é listada como um des-
tes requisitos. Segundo os autores, as identidades dos usuários devem ser representadas
em um formato comum, possibilitando que estas possam ser compreendidas e validadas
(mapeadas) em diferentes domı́nios administrativos.

Os sistemas de GId envolvem muitos componentes que trocam diversos tipos de
informações através das relações estabelecidas entre estes componentes. A interoperabili-
dade pode ser definida como a habilidade de qualquer componente interagir com sucesso
com qualquer outro mesmo que este utilize formas de trocas de mensagens e informações
totalmente distintas [Rundle e Trevithick 2007]

A interoperabilidade é considerada uma propriedade importante de um sistema de
GId escalável e flexı́vel e possibilita as instituições e organizações a habilidade de resol-
ver os requisitos de confiança no momento em que há interação entre estas organizações
que possuem sistemas de gestão de identidades distintos [Husseiki e Gessner 2009]. De
acordo [Ates et al. 2007], para prover a interoperabilidade, é necessário que padrões se-
jam adotados de forma que as identidades dos usuários e os métodos para troca de men-
sagens entre as entidades dos sistemas de GId possam ser interoperáveis .

Prover a interoperabilidade entre sistemas de GId é um desafio em diferentes
cenários, tais como: colaboração entre empresas [Husseiki e Gessner 2009], estratégias
nacionais de gestão de identidades4, sistemas de saúde [Domenech et al. 2014] e e-
science [Gentzsch et al. 2010].

A Iniciativa Kantara5, através do Grupo de Trabalho de Interoperabilidade entre

1http://saml.xml.org/saml-specifications
2http://openid.net/connect/
3http://docs.oasis-open.org/wsfed/federation/v1.2/os/ws-federation-1.2-spec-os.html
4https://eid-stork.eu/
5http://kantarainitiative.org/
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Federações6 (FIWG), discute e analisa soluções de interoperabilidade com foco voltado
para interoperabilidade entre federações. De acordo com o FIGW, os sistemas de GId
devem permitir que usuários possam acessar recursos mesmo que estes façam parte de
um domı́nio de outra federação e que utilizam outra tecnologia [Madsen 2009].

Um dos objetivos do FIWG é definir a especificação de um perfil SAML que
possibilite a interoperabilidade entre o SAML e outros protocolos de autenticação e
autorização. As pesquisas realizadas pelo FIWG resultaram na definição de alguns re-
quisitos 7 que tentam caracterizar as formas e nı́veis de interoperabilidade e as entidades
que interagem nestes nı́veis.

A fim de facilitar o entendimento, serão apresentados conceitos de algumas en-
tidades que, juntamente com IdP e SP podem interagir em um ambiente federado, são
estas: Provedor de Atributos (AP), tem a capacidade de armazenar e prover atributos so-
bre usuários; Service Broker (SB) é um proxy que tem o papel de realizar o intermédio
entre dois elementos, normalmente, entre um SP e um IdP; Serviço de Descoberta (DS),
responsável por informar quais IdPs estão disponı́veis; e, o Serviço de Consentimento
(CS), que apresenta ao usuário os termos de uso do IdP e quais atributos estão sendo so-
licitados pelo SP que o usuário deseja acessar. Esta entidade permite ao usuário escolher
quais atributos serão liberados para o SP.

A seguir, estão descritas as formas de prover interoperabilidade, conforme foram
caracterizadas pelo FIGW da Iniciativa Kantara.

• Interoperabilidade provida pelas entidades.
1. Provida por IdP ou AP: um IdP ou um AP pode possuir ligações com

diferentes federações, provendo desta forma diferentes conjuntos de regras
para cada federação que este possui relação.

2. Provida por SP: um SP que oferece seus serviços a diferentes federações,
que aceita diferentes requisitos técnicos de segurança e que possui dife-
rentes polı́ticas para cada federação.

3. Provida por SB/Hub: um serviço intermediador, chamado service broker
ou um hub, que se comporta como um IdP para os SPs conectados a este,
e como um SP para os IdPs de outra federação. Um SB é um ponto de
concentração para participação em múltiplas federações.

4. Provida por um Serviço de Descoberta ou Serviço de Consentimento do
Usuário: um DS e um CS podem operar entre diferentes Federações.

5. Provida pelos Operadores de Federações (FO-FO): o operador de uma
federação, em acordo com o operador de outra federação, conectam seus
serviços de forma a permitir acesso entre federações de seus usuários aos
serviços.

6. Federação de Federações: diversas federações que compartilham os me-
tadados em uma meta-federação e que possui uma organização que coor-
dena e gerencia as Federações, como o ocorre na eduGAIN8

• Interoperabilidade provida por nı́vel (camada): diferentes camadas de um
acordo não precisam ser compatı́veis. É possı́vel ter uma camada técnica, na qual

6https://kantarainitiative.org/groups/federation-interoperability-work-group/
7https://kantarainitiative.org/confluence/display/fiwg/Federation+Interoperability+Patterns
8http://services.geant.net/edugain/Pages/Home.aspx
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todos possuem tecnologias compatı́veis e outra uma camada legal na qual as partes
concordam sem ter participação nos assuntos técnicos.

1. Camada Técnica: Interoperabilidade em nı́vel de protocolos (exemplo, o
perfil SAML2Int9), buscando garantir também a confiança entre as partes.

2. Camada Legal: interoperabilidade entre Federações que utilizam uma
base legal comum, tem conhecimento mútuo sobre suas regras de
operação.

Outra caracterı́stica citada pelo FIWG que necessita de atenção para concepção de
um ambiente interoperável é a semântica dos atributos (como mapear os modelos de dados
das federações). De acordo com o grupo, uma “harmonização mı́nima” é necessária.

3. Revisão Sistemática da Literatura
[Kitchenham e Charters 2007] propõem quatro passos para conduzir uma revisão sis-
temática da literatura (RSL): (a) identificação dos recursos (questão de pesquisa, palavras
chaves e fontes), (b) seleção dos estudos, (c) extração dos dados e (d) análise dos dados.
Esta seção apresenta os oitos trabalhos selecionados a partir de uma revisão sistemática
da literatura que teve como motivação identificar trabalhos que tratam do problema da
interoperabilidade entre sistemas de gestão de identidades em ambientes de pesquisa co-
laborativa, as tecnologias e padrões utilizados, os contextos nos quais a solução proposta
foi aplicada, como os trabalhos foram desenvolvidos e avaliados e possı́veis problemas
em aberto.

Um protocolo de busca foi definido e executado com o objetivo de encontrar os
estudos primários que respondem a seguinte questão de pesquisa: Quais soluções foram
propostas para prover interoperabilidade em sistemas de gestão de identidades em ambi-
entes colaborativos (e-science) como as organizações virtuais? Como questões adicionais
definiu-se ainda: (1) quais protocolos/tecnologias estão sendo utilizados nas soluções e
(2) em quais contextos foram aplicadas as soluções para prover interoperabilidade.

Na revisão executada em Junho de 2015, foram considerados apenas os estudos
em lı́ngua inglesa. O conjunto de palavras-chave e a string de busca definidas estão des-
critos em [1]. Foram escolhidas as cinco fontes mais relevantes na área: ACM Digital
Library10, IEEEXplorer11, ScienceDirect12, Scopus13 e Springer Link14. Para extrair a
primeira lista de trabalhos (passo 1 da RSL), executou-se a string de busca nas fontes ci-
tadas, considerando o tı́tulo e abstract, e utilizou-se como filtro trabalhos publicados entre
Janeiro de 2005 a Junho de 2015. A Tabela 1 resume os resultados obtidos em cada fonte
(artigos cientı́ficos publicados em periódicos (journals) e artigos de conferências/eventos
(conference proceedings).

[1] (“federated identity” OR “identity federation”) AND (“interoperability” OR “virtual
organization” OR “e-science”)

9http://kantarainitiative.org/confluence/download/attachments/41649836/FIWG SAML2.0 INT SSO+De
ployment+Profile v0.1.pdf

10http://dl.acm.org/
11http://ieeexplore.ieee.org/
12http://sciencedirect.com/
13http://scopus.com/
14http://link.springer.com/
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Na etapa de seleção dos trabalhos (etapa 2 da RSL), os seguintes procedimentos
foram executados para inclusão e exclusão de trabalhos: (1) após verificar o tı́tulo, auto-
res e filiação, procurou-se identificar os trabalhos repetidos (foi mantido o trabalho mais
recente). 30 trabalhos repetidos foram excluı́dos da lista; (2) após a leitura do tı́tulo e do
resumo de cada artigo, 26 foram incluı́dos na lista de artigos selecionados pois respon-
diam a questão primária de pesquisa, ou seja, os trabalhos descrevem uma solução para
prover interoperabilidade entre sistemas de gestão de identidades e não apenas descrevem
o problema; (3) com objetivo de refinar a lista dos artigos pré-selecionados, as conclusões
dos artigos incluı́dos no passo 2 foram lidas para confirmar que estes descrevem uma
solução para o problema (nesta etapa 10 artigos foram excluı́dos), (4) finalmente, após a
leitura de dezesseis trabalhos, foram selecionados oito trabalhos que apresentam de forma
consistente uma solução para prover a interoperabilidade entre sistema de gestão de iden-
tidades em ambientes colaborativos (e-science).

ACM IEEEXplore ScienceDirect Scopus Springer Total
Resultado string 37 38 85 33 54 247
Trabalhos lidos 6 2 1 3 4 16
Trabalhos selecionados 5 2 - - 1 8

Tabela 1. Extração dos Dados e Análise dos Dado da Revisão Sistemática da
Literatura

3.1. Descrição dos Trabalhos Selecionados

Em [Ates et al. 2007], os padrões SAML e WS-Federation foram analisados como ob-
jetivo de estudar as diferenças entres os padrões, identificar as similaridades, e por fim,
sugerir quais são as partes que precisariam adequadas para alcançar a interoperabilidade
entre estes. Após o estudo das federações (entidades envolvidas, regras e perfis) que
podem ser constituı́das com este padrões, os autores concluı́ram que para prover a inte-
roperabilidade entre estes sistemas de gestão de identidades, uma terceira parte confiável,
que atue em ambas as federações e que implemente os dois padrões, precisa ser adotada.

O trabalho de [Gemmill et al. 2009] propõem uma ferramenta chamada my Vir-
tual Organization Collaboration System (myVocs) para compartilhamento de recursos
entre diferentes organizações virtuais, utilizando autenticação federada através do Shib-
boleth (SAML). Diferentemente do VOMS, outra ferramenta para criação de OVs, que
provê autenticação através de certificados de atributos X.509 e infraestrutura de chaves
públicas, o myVocs é uma ferramenta que combina identidades federadas com atributos
auto-gerenciados de uma OV, tendo como foco ambientes de grid. Esta solução surgiu
como alternativa ao uso de soluções como VOMS e PERMIS, tendo como vantagem a fa-
cilidade de operação, visto que diferentemente das outras soluções, o myVocs é baseado
em atributos e não tem a necessidade de uma Autoridade Certificadora para confiança dos
atributos do usuário. Nesta solução, a autoridade de atributos pode ser o próprio IdP que
provê a autenticação.

A solução proposta por [Hatakeyama 2009] introduz um proxy entre as federações
para que este realize a interação e troca de atributos entre provedores que utilizam dife-
rentes protocolos mas que estão sob as mesmas regras de uma federação. Isto a caracte-
rizaria como uma solução para prover interoperabilidade entre IdPs, que tem as mesmas
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regras e/ou contratos. De acordo com o levantamento das tecnologias, realizado pelo au-
tor, a especificação SAML se mostrou a opção mais viável, devido a sua popularidade e
fácil implantação. O autor discute a interoperabilidade entre SAML e OpenID, porém,
segundo este é possı́vel a interoperabilidade com outra tecnologias, como OAuth15 ou
Windows CardSpace16.

A objetivo do trabalho de [Garcı́a et al. 2013] é a utilização do Virtual Organiza-
tion Management System (VOMS), de forma a prover a autenticação e autorização em um
ambiente multi-instituicional para experimentos com nuvens, geograficamente distribuı́do
e com diferentes provedores de recursos, como por exemplo, o OpenStack17.

O trabalho apresenta o OpenStack como provedor de recursos e propõe a
integração deste com o VOMS, que será o sistema responsável pela autenticação. A pro-
posta tem como foco utilizar a API para autenticação externa, disponı́vel no OpenStack
para prover a comunicação entre um módulo do VOMS no servidor web que redirecionará
o usuário para o servidor VOMS. Neste momento o servidor VOMS proverá um certifi-
cado de atributos do usuário, com informações de qual OV o usuário participa dentro do
OpenStack. Após a autenticação e o redirecionamento destas informações para a API do
Keystone, é feito um mapeamento dos atributos do usuário providos pelo VOMS para a
base interna do OpenStack.

A proposta de [Bouchami e Perrin 2014] é desenvolver um framework, que pos-
sibilitará a interoperabilidade e o controle de acesso em uma federação de recursos de
Platform as a Service (PaaS). A interoperabilidade será provida através da ferramenta
LemonLDAP::NG18 que realizaria a gestão da identidade do usuário e possibilita a in-
teroperabilidade entre diferentes sistemas de gestão de identidade, e um módulo desen-
volvido pelo autor realizaria a autorização do usuário no ambiente. Por fim, o autor
descreve o comportamento do framework proposto em relação a gestão de identidade.
Este framework se comportaria como um proxy atuando entre as diferentes federações e
realizando a interoperabilidade dos protocolos e a autorização do usuário ao acessar os
recursos.

Este trabalho tem como contexto federações de serviços e nuvem. Os protoco-
los de gestão de identidade não são descritos, pois esta caracterı́stica está delegada a
ferramenta LemonLDAP::NG. O módulo de autorização propõe o uso dos mecanismos
descritos na especificação XACML19.

O objetivo do trabalho de [Catuogno e Galdi 2014] é apresentar uma solução para
a interoperabilidade entre dois sistemas de gestão de identidades através de uma prova
de conceito. Para validar esta solução foi utilizado o protocolo SAML e o Ponto de
Acesso para Provedores de Informação (PAPI). A solução proposta utiliza uma ponte que
participa das duas federações e realiza a tradução de um protocolo para outro durante
o processo de autenticação e autorização entre as federações. O trabalho apresenta o
funcionamento entre dos dois protocolos utilizados e por fim apresenta a proposta da
interação entre os protocolos utilizando uma ponte (bridge). Este trabalho foi apresentado

15http://oauth.net/
16https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480189.aspx
17http://openstack.org/
18http://www.lemonldap-ng.org/
19https://www.oasis-open.org/committees/download.php/2713/Brief Introduction to XACML.html
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como uma proposta, com a descrição de um protocolo que realizará a tradução entre
Shibboleth e PAPI, sem implementação.

O trabalho apresentado por [Chard et al. 2014] tem como objetivo apresentar a
solução Globus Nexus, uma PaaS, que tem como foco disponibilizar uma plataforma para
o ambiente colaborativo de e-science disponibilizando uma série de serviços, como ar-
mazenamento de dados, provedor de recursos computacionais, e outros serviços para e-
science. Além dos serviços, o trabalho tem como objetivo apresentar os componentes
responsáveis pela parte de gestão de identidades.

O Globus Nexus pode atuar como um IdP, possui uma interface para cadastro de
usuários, gerenciando o ciclo de vida de identidades de usuários que se registrarem nele.
Também permite atuar como gerenciador de identidades de outros provedores, como as
instituições dos pesquisadores ou até ferramentas de terceiros, como Google Docs. Esse
gerenciamento é possı́vel utilizando o CILogon20 da InCommon21, para gestão de iden-
tidades de instituições de ensino, que usam o SAML como protocolo, ou OpenID para
identidades do Google. Neste contexto ele só armazena as informações sobre as identi-
dades, não a senha destas credenciais. Além disto tem suporte a gerência de certificados
digitais x.509. Outra funcionalidade é a gestão de grupos, como por exemplo uma lista de
e-mails. O trabalho não trata com detalhes se realiza interoperabilidade entre as tecnolo-
gias de gestão de identidade.

Em [Demchenko et al. 2014] é proposto o Intercloud Federation Framework
(ICFF) para gerenciar independentemente recursos de um ambiente heterogêneo,
domı́nios de usuários e provedores de identidades federados. A proposta é baseada
na experiência obtida pelo autor ao trabalhar em projetos colaborativos como EGEE22,
GEANT3GN3plus e GEYSERS, onde foram desenvolvidos modelos federados para
organizações virtuais baseada em federações de recursos de grid com acesso federado
para serviços de rede e serviços web, combinados com aprovisionamento de recursos de
redes por provedores de serviços de telecomunicações.

O trabalho realiza um levantamento das tecnologias de gestão de identidade fede-
radas. Descreve os componentes para a gestão de identidade, a proposta prevê elementos
como IdP, SP, DS e um service broker para realizar a transposição de credenciais entre as
federações e serviço de registro. São descritas os componentes para realização do con-
trole de acesso. O trabalho propoẽ a utilização do OpenStack e utilização do Keystone
para a gestão de identidade, uma API do OpenStack que implementa os mecanismo para
autenticação e autorização dos usuários no ambiente. A proposta prevê a interoperabili-
dade entre entidades através do OpenID, SAML, OAuth e CILogon.

3.2. Análise dos trabalhos
A Tabela 2 sintetiza algumas informações extraı́das dos trabalhos analisados. Dentre as
caracterı́sticas analisadas estão: (1) domı́nio ou contexto no qual a solução foi aplicada;
(2) quais tecnologias/padrões foram adotados na solução; (3)entidade que provê a intero-
perabilidade; e, (4) se a solução foi desenvolvida e avaliada.

A partir da Tabela 2, é possı́vel constatar que as soluções propostas estão foca-

20http://www.cilogon.org/
21http://www.incommonfederation.org/
22http://eu-egee-org.web.cern.ch/eu-egee-org/index.html

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

639 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



Referência Aplicação Tecnologias Entidade Desenvolvido
Ates et al. (2007) Organização virtual SAML, WS-Federation Service Broker não
Gemmill et al. (2009) Organização virtual SAML, X.509 Service Broker sim
Hatakeyama (2009) Federação SAML, OpenID Service Broker não
López et al. (2013) Nuvem federada X.509, Keystone IdP sim
Bouchami e Perrin (2014) Federação LemonLDAP::NG FO-FO não
Catuogno e Galdi (2014) Federação SAML, PAPI IdP não
Chard et al. (2014) Grid SAML, X.509 IdP sim
Demchenko (2014) Nuvem federada Keystone IdP não

Tabela 2. Comparação entre os trabalhos resultado da RSL.

das em ambientes colaborativos, tais como as organizações virtuais, nuvens federadas,
grids e federações de serviços. No entanto somente três trabalhos [Hatakeyama 2009],
[Bouchami e Perrin 2014] e [Catuogno e Galdi 2014] abordam a interoperabilidade en-
tre federações, porém nenhum deles houve implementação. Além disto, observa-se a
grande adoção da especificação SAML. Somente um trabalho utilizou uma especificação
mais recente, como o OpenID. Foi verificado que o protocolo PAPI, utilizado por
[Catuogno e Galdi 2014], é um protocolo antigo e aparentemente o trabalho pretende re-
solver um problema pontual, de sistemas legados, interoperando com um protocolo mais
recente, o SAML.

Em ambientes de nuvem, o Keystone, do OpenStack é o sistema mais utili-
zado, possivelmente pela grande quantidade de trabalhos que vêm utilizando esta infra-
estrutura para provimento de recursos computacionais. Em [Bouchami e Perrin 2014] a
autenticação é delegada a um framework o LemonLDAP::NG, sendo assim não é descrito
como são realizadas as trocas de mensagens entre as partes, sendo necessário uma análise
sobre o framework, que este trabalho não contemplou. Referente a entidade que provê
a interoperabilidade, o IdP foi a entidade mais adotada, apesar da abordagem baseada
no service broker ser a mais flexı́vel, já que diminui o impacto referente a alteração da
estrutura da federação e de seus domı́nios administrativos.

Um última consideração demonstrada através da tabela de comparação é a quan-
tidade de implementações, somente 3 trabalhos tiveram implementação, sendo que
o trabalho de [Gemmill et al. 2009] foi implementando em protótipo e adotado pela
Comunidade TeraGrid23 em seu ambiente de experimentação (testbed), o trabalho de
[Garcı́a et al. 2013] foi adotado pela EGI Federated Cloud e também pela comunidade
do OpenStack e foi implementado no ambiente de testbed EGI Cloud24 e o trabalho de
[Chard et al. 2014] é disponibilizado como uma PaaS, parte da infraestrutura da Globus25,
um arcabouço de ferramentas para prover uma infraestrutura de grid para pesquisas cola-
borativas.

A maioria dos trabalhos apresentados não trata a interoperabilidade entre ambi-
entes federados dinâmicos que permitam a criação de organizações virtuais para os am-
bientes de pesquisas colaborativas. A abordagem varia entre a interoperabilidade entre
federações que utilizam o mesmo protocolo ou diferentes protocolos entre domı́nios ad-
ministrativos pertencentes a mesma federação.

23https://www.xsede.org/home
24http://www.egi.eu/infrastructure/cloud/
25https://www.globus.org/
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Dentre as questões em aberto e que podem ser exploradas em trabalhos futuros,
[Gemmill et al. 2009] sugere que o myVocs ofereça ainda a agregação de atributos para
o usuário que possuem atributos distribuı́dos em diversos sistemas [Garcı́a et al. 2013]
recomenda como trabalhos futuros a alteração do mecanismo de autenticação que usa
certificados X.509 para uma asserções SAML, o que permitirá a autenticação não só
em ambientes de grid mas também em nuvens de recursos. Ainda neste trabalho, outra
recomendação é o uso de controle de acesso baseado atributos (ABAC) e integração com
um serviço de agregação e mapeamento de atributos desenvolvido na Universidade de
Kent26. [Bouchami e Perrin 2014] indicam como trabalhos futuros o desenvolvimento de
um módulo de controle de acesso para o framework. Já [Catuogno e Galdi 2014] sugerem
a implementação da solução proposta e análise do impacto do uso da solução no desem-
penho do processo de autenticação nos sistemas federados. [Demchenko et al. 2014] cita
como trabalhos futuros a continuação da pesquisa modelando o framework proposto e
avaliar os métodos para aprovisionamento de identidades e das polı́ticas de controle de
acesso em ambientes heterogêneos de nuvem.

4. Conclusões
Tendo como motivação a crescente demanda por ambientes colaborativos de e-science
que ultrapassam o contexto de uma única federação, este trabalho teve como objetivo
identificar e analisar, por meio de uma revisão sistemática da literatura, quais soluções
estão sendo propostas para prover a interoperabilidade entre sistemas de gestão de iden-
tidades e os ambientes nas quais estas soluções estão sendo aplicadas. Como resultado
deste estudo, foi possı́vel verificar que o problema da interoperabilidade entre sistemas de
GId é uma preocupação recorrente em diferentes cenários de aplicação e, por isso, é um
tópico de pesquisa ativo.

Há um grande interesse no desenvolvimento de pesquisas colaborativas, porém,
para conceber estes ambientes (as organizações virtuais), relações de confianças preci-
sam ser dinamicamente estabelecidas. Sendo assim, um trabalho futuro proposto para
continuidade deste estudo é desenvolver um mecanismo que possibilite o estabelecimento
dinâmico de relações de confiança entre provedores que estão em federações distintas ou
até mesmo em um domı́nio administrativo fora do contexto de uma federação através da
criação de uma organização virtual. Além disso, este mecanismo proverá a interopera-
bilidade entre diferentes tecnologias de gestão de identidades federadas, possibilitando
a transposição de autenticação e de atributos dos usuários, este mecanismo atuará como
uma terceira parte confiável, que intermediará os acessos entre os domı́nios administrati-
vos das instituições que desejarem participar do ambiente de e-science.
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R., e Weyer, H. J. (2012). Federated Identity Management for Research Collaborations,
CERN-OPEN-2012-006. Technical Report CERN-OPEN-2012-006, CERN, Geneva.

Cabarcos, P. A., Mendoza, F. A., Marı́n-López, A., e Dı́az-Sánchez, D. (2009). Enabling
saml for dynamic identity federation management. In Wozniak, J., Konorski, J., Ka-
tulski, R., e Pach, A., editors, Wireless and Mobile Networking, volume 308 of IFIP
Advances in Information and Communication Technology, pages 173–184. Springer
Berlin Heidelberg.

Capuano, N., Gaeta, A., Gaeta, M., Orciuoli, F., Brossard, D., e Gusmini, A. (2010).
Management of virtual organizations. In Dimitrakos, T., Martrat, J., e Wesner, S., edi-
tors, Service Oriented Infrastructures and Cloud Service Platforms for the Enterprise,
pages 49–73. Springer Berlin Heidelberg.

Carmody, S., Erdos, M., Hazelton, K., Hoehm, W., Morgan, B., Scavo, T., e Wasley, D.
(2005). InCommon Technical Requirements and Information.

Catuogno, L. e Galdi, C. (2014). Achieving interoperability between federated identity
management systems: A case of study. J. High Speed Netw., 20(4):209–221.

Chard, K., Lidman, M., Bryan, J., Howe, T., McCollam, B., Ananthakrishnan, R., Tuecke,
S., e Foster, I. (2014). Globus nexus: Research identity, profile, and group management
as a service. In e-Science (e-Science), 2014 IEEE 10th International Conference on,
volume 1, pages 31–38.

Chen, J., Wu, G., e Ji, Z. (2011). Secure interoperation of identity managements among
different circles of trust. Computer Standards & Interfaces, 33(6):533–540.

Damiani, E., di Vimercati, S. D. C., e Samarati, P. (2003). Managing Multiple and De-
pendable Identities. In Managing Multiple and Dependable Identities, page 29–37.
IEEE.

Demchenko, Y., Ngo, C., de Laat, C., e Lee, C. (2014). Federated access control in
heterogeneous intercloud environment: Basic models and architecture patterns. In
Proceedings of the 2014 IEEE International Conference on Cloud Engineering, IC2E
’14, pages 439–445, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.

Domenech, M., Comunello, E., e Silva Wangham, M. (2014). Identity management in
e-health: A case study of web of things application using openid connect. In e-Health
Networking, Applications and Services (Healthcom), 2014 IEEE 16th International
Conference on, pages 219–224.

Foster, I., Kesselman, C., e Tuecke, S. (2001). The anatomy of the grid - enabling scalable
virtual organizations. International Journal of Supercomputer Applications, 15:2001.

Garcı́a, A. L., Fernández-del Castillo, E., e Puel, M. (2013). Identity federation with voms
in cloud infrastructures. In Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on
Cloud Computing Technology and Science - Volume 01, CLOUDCOM ’13, pages 42–
48, Washington, DC, USA. IEEE Computer Society.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

642 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



Gemmill, J. (2006). A trust relationship management framework for federated virtual
organizations.

Gemmill, J., Robinson, J.-P., Scavo, T., e Bangalore, P. (2009). Cross-domain authori-
zation for federated virtual organizations using the myvocs collaboration environment.
Concurr. Comput. : Pract. Exper., 21(4):509–532.

Gentzsch, W., Kennedy, A., Lederer, H., Pringle, G., Reetz, J., Riedel, M., Schuller, B.,
Streit, A., e Wolfrat, J. (2010). Deisa: E-science in a collaborative, secure, interopera-
ble and user-friendly environment. In eChallenges, 2010, pages 1–10.

Hatakeyama, M. (2009). Federation proxy for cross domain identity federation. In Pro-
ceedings of the 5th ACM Workshop on Digital Identity Management, DIM ’09, pages
53–62, New York, NY, USA. ACM.

Husseiki, R. e Gessner, D. (2009). D14.7: Analysis of contemporary security techniques
with respect to identification in business processes.

ITU-T (2009). NGN Identity Management Framework – Recommendation Y.2720.

Kitchenham, B. e Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature
reviews in software engineering.

Madsen, P. (2009). Proxying assurence between openid & saml.

Rundle, M. C. e Trevithick, P. (2007). Interoperability in the new digital identity infras-
tructure.

Schroeder, R. (2008). e-Sciences as research technologies: reconfiguring disciplines,
globalizing knowledge. Social Science Information, 47(2):131–157.

XV Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais — SBSeg 2015

643 c©2015 SBC — Soc. Bras. de Computação



Uma forma de tratar o desafio de proteger a privacidade dos
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Abstract. Security and privacy are hot topics nowadays, mostly because the in-
creasing number of news about cyber attacks in the Internet. Cloud data storage
is a technology that brings several benefits to users, but, due to concerns related
to its security, many users are reluctant to use it. The purpose of this article is
to discuss the present problems in cloud data storage environment, as well as
to propose a cryptographic application that tries to mitigate such problems and
preserve user’s privacy and security.

Resumo. Privacidade e segurança são temas que têm gerado muitas discussões
ultimamente, principalmente devido ao crescente número de notı́cias sobre no-
vas ameaças que surgem na internet. O armazenamento de dados nas nuvens é
uma tecnologia em ascensão que traz diversas vantagens aos usuários em sua
utilização. Entretanto, devido a preocupações com segurança, muitos usuários
relutam em utilizar este serviço. O objetivo deste artigo é realizar uma breve
discussão de alguns problemas presentes atualmente no ambiente de armazena-
mento de dados em nuvens, assim como propor uma aplicação criptográfica
para mitigar tais problemas e preservar a privacidade e segurança dos usuários.

1. Introdução
Devido às atraentes caracterı́sticas do serviço de armazenamento de dados em nuvens,
vários usuários migram seus dados para este ambiente. Contudo, recentes notı́cias so-
bre invasões à privacidade e segurança das pessoas e um possı́vel monitoramento não
autorizado por agências que deveriam proteger os usuários [Gellman and Soltani 2013]
[Gellman 2013], contribuı́ram para gerar um sentimento de desconforto e receio nos mes-
mos, que passam muitas vezes a evitar a utilização de tais serviços. Diante deste cenário,
técnicas baseadas em criptografia são cada vez mais requisitadas. Porém, a complexi-
dade envolvida em sua utilização, muitas vezes agravada pela falta de experiência dos
usuários, impede que muitos utilizem esta técnica para proteger suas informações e até
sua privacidade neste meio.

Pensando em proporcionar um maior grau de confiança aos usuários, vários prove-
dores de serviços de nuvem (CSP) começaram a oferecer serviços de criptografia em suas
soluções. Contudo, existem vários obstáculos que devem ser superados, mas que às vezes
são deixados de lado devido à complexidade envolvida. Neste artigo, são apresentados
alguns problemas presentes no armazenamento de dados em nuvens, assim como é pro-
posta uma abordagem, baseada em criptografia, com a finalidade de proteger a privaci-
dade e dar mais segurança aos usuários que armazenam seus dados em nuvens. Assim
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como o TOR que utiliza camadas de encriptação para oferecer anonimato a seus usuários
[Murdoch and Danezis 2005], um bom sistema de nuvem que garanta tanto a segurança
dos arquivos como a privacidade de seus proprietários deve contar com várias camadas
de proteção. Utilizando deste conceito, o CPG (Cloud Privacy Guard), como é chamada a
proposta, utiliza técnicas criptográficas para proteger tanto o conteúdo como os atributos
dos arquivos, além de utilizar um segundo fator para melhorar a segurança na autenticação
dos usuários. Tais caracterı́sticas destacam esta proposta entre os serviços disponı́veis
atualmente que utilizam a criptografia para cifrar os dados armazenados na nuvem. Além
disso, o CPG se caracteriza pela sua facilidade de uso e configuração, requisitos destaca-
dos na concepção do mesmo, com a finalidade de viabilizar uma maior adoção tanto por
parte de usuários leigos como dos mais experientes.

O restante deste trabalho está estruturado como segue: a seção II apresenta al-
guns problemas presentes no ambiente de armazenamento em nuvens. A seção III apre-
senta os trabalhos relacionados e a seção IV descreve a abordagem proposta, detalhando
seu propósito, suas caracterı́sticas e requisitos, funcionamento básico e algoritmos crip-
tográficos utilizados. Já a seção V apresenta uma discussão sobre a autenticação multi-
fator e como é implementada no CPG. Finalmente, a seção VI apresenta as conclusões e
trabalhos futuros.

2. Problemas no armazenamento de dados em nuvens

Nesta seção são apresentados alguns riscos relativos ao armazenamento de dados em nu-
vens públicas. Alguns destes tópicos aparecem na lista das principais ameaças no ambi-
ente de nuvem apontadas pela Cloud Security Alliance (CSA), entidade especializada em
tecnologias de computação e segurança nas nuvens [CSA 2010].

• Sigilo: a maior parte dos usuários armazenam suas informações em claro na nu-
vem, ou seja, sem nenhuma proteção criptográfica sobre eles. Caso o servidor
que esteja hospedando essas informações seja comprometido, os dados do usuário
estarão vulneráveis a atacantes. Com isso, informações crı́ticas de um usuário po-
dem ser descobertas por outros e até usadas contra seus proprietários (por meio de
chantagens, por exemplo). Outra exposição relativa ao armazenamento em claro
dos dados é a possibilidade do monitoramento realizado pelos próprios CSPs nos
dados, cuja finalidade pode ser o direcionamento de publicidade, por exemplo.
• Localização: normalmente os servidores de um CSP estão espalhados pelo

mundo, de acordo com suas necessidades e também considerando fatores
econômicos. Os dados dos usuários ficam armazenados de forma distribuı́da
nestes servidores, e muitas vezes podem ser armazenados em um paı́s diferente
daquele do usuário. Isso pode implicar na mudança das leis pertinentes à pri-
vacidade do usuário em relação a estes dados. Este fato pode ser prejudicial aos
usuários, uma vez que seus dados estão em posse de uma terceira parte, o CSP,
que pode ser obrigado a entregar os mesmos para órgãos do governo, por exemplo.
• Integridade: detectar modificações não autorizadas em uma informação pode

ser bastante útil na prevenção de ataques contra a segurança e privacidade dos
usuários. Um dado armazenado na nuvem pode sofrer alguma modificação, como
troca de algum conteúdo ou a adição de um código malicioso, como um vı́rus, por
exemplo. Isso pode ocorrer tanto na transmissão do dado pela rede ou enquanto
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está armazenado nos servidores da nuvem. É importante que um usuário tenha
meios de tomar conhecimento dessas alterações a fim de evitar danos maiores.
• Aplicações inseguras: a segurança dos dados de um usuário está vinculada a

segurança do sistema que ele utiliza. Portas dos fundos, ou alçapões, são exem-
plos de ameaças que podem existir e que devem ser levados em consideração na
análise de um sistema, uma vez que eles podem comprometer toda a segurança
por terceiros que os conheçam. Por essa razão, antes da utilização de um soft-
ware de um fabricante desconhecido, os usuários precisam se certificar que aquele
software é realmente seguro e confiável.
• Ataques internos: este tipo de risco apresenta uma grande ameaça para os

usuários uma vez que os atacantes são o pessoal de dentro da própria nuvem.
Ex-empregados, ou atuais empregados descontentes que buscam fazer algum tipo
de chantagem ou dano são exemplos do perfil destes atacantes. A grande van-
tagem que esses atacantes possuem em relação aos atacantes externos é o seu co-
nhecimento sobre a infraestrutura da nuvem, e também o fato que algumas vezes
eles têm acessos privilegiados, o que facilita a obtenção de alguma informação
armazenada.
• Sequestro de conta ou serviço: esta ameaça está relacionada à tentativa de um

atacante obter acesso a conta de um usuário, por meio de ataques como força
bruta, phishing, fraude, exploração de vulnerabilidades de um software, ou outros.
Normalmente, esse ataque é facilitado pelo reuso de credenciais (par login/senha)
por parte dos usuários.

3. Trabalhos relacionados

Podemos dividir os trabalhos relacionados à proteção da privacidade dos usuários e
da segurança dos seus dados em duas linhas: soluções da literatura e soluções co-
merciais. Na primeira linha, existem trabalhos que utilizam a criptografia para mini-
mizar diversos problemas encontrados atualmente [Kumar et al. 2012], [Xu et al. 2012],
[Kamara and Lauter 2010], [Gasti et al. 2010] e [Phuong et al. 2012]. Contudo, em
muitos casos a solução proposta não é viável na prática e é tratada de forma superfi-
cial, onde não são levadas em consideração questões importantes que podem até com-
prometer toda a solução. Como exemplos podemos citar o gerenciamento das chaves
criptográficas, a usabilidade da aplicação final, os meios para autenticação, dentre outros
fatores, que são muitas vezes deixados de lado durante o projeto e considerados somente
na implementação da solução. Estes fatores são tratados e discutidos neste trabalho, fato
que o difere de outros na literatura.

Em relação as soluções comerciais [Schiessle 2013], [SpiderOak 2015],
[Cyphertite ], [Meisser 2011], [Credeon ] e [Boxcryptor ], muitas vezes a criptografia é
utilizada nos servidores da nuvem, o que pode simplificar o uso das aplicações, por tirar
dos usuários o fardo do gerenciamento de chaves. Porém, isto acontece com o custo de
uma ilusão de privacidade, uma vez que a nuvem terá acesso aos dados do usuário por
ter controle de todo o processo e, principalmente, das chaves. Os provedores de serviço
que oferecem soluções que utilizam a criptografia no lado do usuário, são poucos. Nestas
soluções o dado é cifrado antes de ser enviado para a nuvem e o usuário é responsável
pelo gerenciamento de suas chaves, sendo o único com acesso a seus dados. Estas são as
soluções consideradas ideais para os usuários que demandam uma maior privacidade.
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A abordagem proposta realiza a criptografia no lado do cliente, mas faz isso de
forma a impactar o menos possı́vel na usabilidade do sistema, exigindo o mı́nimo dos
usuários. A autenticação utilizando dois fatores é um de seus diferenciais, pois não é
adotada por nenhum CPS que fornece serviços criptográficos no lado do cliente. Esta
tecnologia se faz cada vez mais necessária à medida que a autenticação por um único fator
tem se mostrado insegura em vários casos. Além disso, a abordagem proposta também se
preocupa com o controle do ciclo de vida das chaves criptográficas, caracterı́stica muitas
vezes não presente nos CSPs.

4. Uma abordagem para armazenamento seguro e privativo em nuvens

Como forma de avaliar a possibilidade de se ter um modelo de aplicação que proporcione
segurança e privacidade aos usuários sem, contudo, diminuir a usabilidade com a qual
os mesmos já se habituaram, propomos uma abordagem criptográfica para armazena-
mento de dados em nuvens que procura minimizar tanto quanto possı́vel a sobrecarga
imposta aos usuários no tocante ao seu uso e ao gerenciamento de chaves. Nesta seção,
são apresentadas algumas caracterı́sticas desta abordagem que buscam amenizar os riscos
presentes no armazenamento em nuvens, discutidos na seção II.

4.1. Propósito

A proposta é realizar operações criptográficas sobre os dados que necessitam de proteção,
antes de serem enviados e armazenados na nuvem. Também é propósito deste modelo
ser independente dos CSPs disponı́veis, podendo ser integrado com qualquer um que
atenda alguns requisitos mı́nimos. Ele também deve ser fácil e amigável para configurar
e utilizar, exigindo conhecimento mı́nimo em criptografia por parte de seus usuários.

4.2. Caracterı́sticas e requisitos

Uma das caracterı́sticas desta abordagem é ela poder ser integrada com diversos CSPs,
como o Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon entre outros, ou seja, ela pode ser
integrada a qualquer CSP que trabalhe com um modelo de pasta de sincronismo, onde
o usuário deposita seus arquivos para eles serem enviados para a nuvem. A aplicação
também permite que os usuários compartilhem seus arquivos com outros usuários do
sistema, através de certificados digitais, os quais podem ser certificados X.509 adquiridos
no mercado (ICP-Brasil) ou emitidos pela ICP de Ensino e Pesquisa da RNP.

Em uma primeira utilização, o usuário cria um segredo, o qual será utilizado para
proteger suas chaves criptográficas. Este segredo deverá ser fornecido sempre que uma
operação criptográfica for necessária, exceto se ele já foi fornecido recentemente (chave
ainda no estado ativada). Também é requisitado ao usuário nesta primeira utilização a
definição dos diretórios a serem utilizados, tais como o diretório onde o usuário depositará
os arquivos a serem cifrados (Arquivos Secretos), bem como o diretório de sincronização
com a nuvem (ou um subdiretório deste) onde ficará o subdiretório Arquivos Cifrados,
contendo a versão cifrada dos arquivos ditos secretos.

As operações criptográficas no CPG são realizadas no lado do cliente. Com isso,
problemas como sigilo, localização e ataques internos são minimizados, uma vez que o
único que possui acesso aos dados é o usuário.
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Para o gerenciamento do ciclo de vida das chaves criptográficas, o CPG utiliza a
infraestrutura de chaves públicas ICPEdu ou ICP-Brasil. Além disso, sempre que um ar-
quivo sofrer qualquer modificação e necessitar ser cifrado novamente, sua chave simétrica
é trocada. Também faz parte deste gerenciamento de chaves a funcionalidade de não per-
mitir que nenhuma chave secreta ou privada fique armazenada em claro na memória por
mais tempo do que o estritamente necessário para seu uso.

Outra caracterı́stica de CPG é não ser vulnerável a ataques que se aproveitam
do recurso de deduplicação de arquivos na nuvem [D. Harnik and Shulman-Peleg 2010],
devido ao fato de usar chaves aleatórias e distintas para cada arquivo que for armazenado
de forma cifrada.

A recuperação de senhas normalmente disponibilizada por vários serviços na in-
ternet e até mesmo por alguns CSPs, não esta presente no CPG. O segredo criado pelo
usuário não é armazenado em nenhum local, sendo apenas utilizado para cifrar/decifrar a
chave privada do mesmo. A vantagem desta abordagem é a maior segurança dos dados
do usuário uma vez que ele será o único que possuirá o segredo necessário para decifrar
sua chave privada e, consequentemente, seus dados. Em vários serviços criptográficos
disponı́veis, a senha do usuário está atrelada às suas chaves criptográficas, e CSPs que
habilitam o serviço de recuperação de senhas, possuem meios para acessar as chaves dos
usuários. Assim, os usuários não são os únicos que possuem acesso aos seus dados.
O problema de não se prover um serviço de recuperação de senhas é que, se o usuário
perder/esquecer seu segredo, não conseguirá mais decifrar seus dados e não poderá aces-
sar o conteúdo dos mesmos.

O CPG, além de cifrar o conteúdo dos dados dos usuários, também cifra os atri-
butos dos mesmos, como o nome, data de criação, data da última modificação etc., a
fim de criar uma barreira extra de proteção contra atacantes, dificultando que os mesmos
direcionem seus ataques aos dados mais valiosos de suas vı́timas.

Com relação à usabilidade, a abordagem proposta procura utilizar conceitos já
assimilados pelos usuários, como arrastar e soltar objetos em uma pasta especı́fica, por
exemplo. Este modelo é similar aos utilizados por vários CSPs, como Google Drive, One
Drive, Dropbox, etc. Em CPG, para um usuário cifrar um arquivo, basta que ele o deposite
na pasta chamada Arquivos Secretos. Este evento fará com que o CPG o cifre segundo um
protocolo especı́fico e grave o resultado na pasta Arquivos Cifrados já dentro da pasta de
sincronismo padrão da nuvem.

Uma vez realizada a configuração inicial, o usuário deve apenas fornecer seu se-
gredo cada vez que usar CPG ou de tempos em tempos. Deste modo, muitos dos detalhes
do funcionamento deste modelo, o gerenciamento das chaves e outras atividades, são re-
alizadas de forma transparente para o usuário.

Um protótipo de CPG foi desenvolvido em linguagem Java e o mesmo vem sendo
testado com diferentes serviços de armazenamento em nuvens como ownCloud, Dropbox
e Drive. A maior facilidade que os usuários têm de utilizá-lo é obtida ao custo de uma
maior complexidade de desenvolvimento e depuração. Esperamos que a interface mais
simples e direta proposta, sem exigir muito treinamento e aproveitando os conhecimentos
já consolidados nos usuários leigos e avançados, possa tornar esta aplicação uma forte
aliada de todos os que buscam por mais segurança e privacidade ao armazenar seus dados
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em nuvens públicas ou privadas.

4.3. Funcionamento básico

A aplicação sempre é iniciada junto com o sistema operacional e fica executando em
plano de fundo. Há um ı́cone na barra de notificações do sistema que permite aos usuários
visualizarem que a mesma está em execução e até interagirem com ela, para acessar suas
configurações ou a encerrá-la. Cada arquivo que o usuário deseja enviar para a nuvem
de forma criptografada deve ser depositado na pasta Arquivos Secretos, para ser cifrado
e depositado automaticamente na pasta Arquivos Cifrados, de onde será enviado para
nuvem pelo software padrão da mesma, conforme pode ser visualizado nas Figs. 1 e 2
(nuvem ownCloud neste caso).

A Fig. 3 ilustra o processo de interação básico do usuário com CPG quando se
deseja enviar um arquivo para a nuvem de forma cifrada. É importante destacar que os
usuários podem trabalhar com o arquivo em claro diretamente na pasta Arquivos Secretos
e, a cada alteração que o mesmo sofrer, ele será novamente cifrado e atualizado na nuvem.

Se a nuvem é acessada a partir de outro dispositivo que tenha a aplicação insta-
lada, esta irá verificar as diferenças de conteúdo entre as pastas Arquivos Secretos (do
dispositivo) e Arquivos Cifrados (da nuvem) e sempre que detectar um novo arquivo
criptografado na nuvem, procurará decifrá-lo (mediante fornecimento de um segredo)
e disponibilizá-lo ao usuário na pasta de Arquivos Secretos. O usuário ficará limitado a
acessar seus arquivos criptografados somente através do CPG.

Para o compartilhamento de dados, o proprietário dos mesmos necessita criar e
compartilhar uma pasta na nuvem com os interessados através da interface da própria nu-
vem, e então depositar os certificados destes interessados nesta pasta (Fig. 4). O CPG
reconhece os certificados e cifra os arquivos (na verdade, cifra uma chave simétrica que
é utilizada na cifragem do arquivo) da pasta utilizando estes certificados. Para revogar
o acesso compartilhado de um determinado usuário, o proprietário necessita apenas re-
mover o certificado deste usuário da pasta. Assim, na próxima vez que algum arquivo
da mesma for modificado, ele será cifrado com base somente nos certificados presentes
naquele momento deixando de ser acessı́vel para o usuário (certificado) removido.

4.4. Algoritmos criptográficos

Os algoritmos criptográficos utilizados na abordagem proposta são o RSA e o AES, de-
vido a ampla disponibilidade e reputação de segurança de ambos. Cada usuário deverá
possuir um par de chaves assimétricas (recomenda-se 2048 bits), onde a chave pública
é armazenada em forma de certificado e a privada cifrada com o segredo do usuário. A
fim de possibilitar o acesso por meio de outros dispositivos aos arquivos do usuário, uma
cópia destas chaves também é armazenada na nuvem em uma pasta especı́fica criada pela
aplicação. Cada arquivo é cifrado com uma chave simétrica aleatória (256 bits), que
é lacrada pelas chaves públicas dos usuários que têm acesso ao mesmo. No momento
da decifragem, o usuário deve fornecer seu segredo para que seja derivada uma chave
simétrica (por meio do algoritmo Password Based Key Derivation Function 2 - PBKDF2
[IETF 2000] - 10 mil iterações e 192 bits de salt) que será utilizada para decifrar a chave
privada e então obter a chave que decifra o arquivo. Este processo está detalhado nas Figs.
5 e 6, que tratam da geração das chaves criptográficas e sua recuperação, respectivamente.
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Figure 1. Processo para criptografar um arquivo a ser armazenado na nuvem

Figure 2. Criptografia e guarda do arquivo na pasta da nuvem

5. Autenticação Multi-fator
A autenticação multi-fator consiste na combinação de dois ou mais métodos de
autenticação para verificar a identidade de um usuário. O método mais empregado hoje
em dia é baseado em algo que o usuário saiba, como seu par login/senha. Este método
é o mais bem aceito pela maioria dos usuários, justamente por já estar consolidado e a
maioria estar familiarizada com ele. Outro motivo pelo seu sucesso é seu baixo custo, já
que não necessita de um equipamento extra para a autenticação. Existem também outros
métodos de autenticação que se baseiam em algo que o usuário tenha, como um disposi-
tivo criptográfico, ou algo que o usuário é, considerando fatores biométricos (impressão
digital, ı́ris, retina, voz etc.). Porém, devido à necessidade de utilização de um equipa-
mento extra de leitura (em alguns casos) e ao maior custo, os dois últimos métodos não
são amplamente adotados como o primeiro. Contudo, com o crescente aumento da popu-
laridade de telefones móveis, vários sistemas começaram a utilizá-los como um segundo
fator de autenticação. Um exemplo da utilização desta abordagem é descrita por Lee et
al [S. Lee 2010], que utiliza os telefones celulares dos usuários em conjunto com um par
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Figure 3. Interação básica da aplicação com o usuário

Figure 4. Compartilhamento de pasta com Beto

login/senha.

A necessidade de melhoria dos métodos de autenticação é devida à vulnerabili-
dade dos usuários frente a métodos que utilizam apenas o login/senha. Vários serviços
na Internet que necessitam de autenticação obrigam os usuários a criarem novas identi-
dades (um novo par login/senha). Com o tempo, usuários passam a acumular vários pares
login/senha, o que se torna difı́cil de gerenciar. Com isso, os usuários tendem a utilizar
a mesma senha muitas vezes, ou até reduzir a complexidade de suas senhas, de modo a
torná-las fáceis de lembrar. Porém, isso gera grandes vulnerabilidades e facilita a vida dos
atacantes. Até o governo dos Estados Unidos da América reconhece a fragilidade deste
modelo nos dias atuais, e começa a exigir a adoção da autenticação de dois fatores para
melhorar a segurança dos órgãos do governo e evitar certos ataques [Sternstein 2015].

No ambiente de armazenamento de dados em nuvens, o tipo de autenticação mais
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Figure 5. Armazenamento das
chaves criptográficas

Figure 6. Recuperação das chaves
criptográficas

empregado também é por meio de login/senha. Apenas dois CPSs se destacam por utilizar
um segundo fator de autenciação em suas soluções: Onedrive [Onedrive ] e Google Drive
[Drive ]. Ambos utilizam os telefones móveis de seus usuários para autenticá-los, porém
usam a criptografia apenas no tráfego dos dados pela rede (protocolo TLS [IETF 2008]),
e não no armazenamento dos mesmos. Contudo, quando se utiliza a criptografia para
proteger os dados, a autenticação do usuário se torna ainda mais relevante, uma vez que
vários CSPs usam a senha de seus usuários para derivar uma chave simétrica utilizada
para cifrar/decifrar a chave privada dos mesmos. Neste contexto, a credencial se torna
um dos pontos mais vulneráveis de todo o sistema. Por esta razão, a autenticação multi-
fator pode ser um grande aliado para evitar que atacantes obtenham facilmente os dados
dos usuários, adicionando uma camada de proteção extra. Desta forma, é de suma im-
portância que ela seja considerada em um projeto de um sistema que procure proteger a
privacidade dos usuários e a segurança de seus dados. Como alternativa a este modelo,
um sistema poderia oferecer ao usuário a escolha da utilização ou não do segundo fator
de autenticação, uma vez que alguns usuários podem ter limitações quanto aos recursos
necessários da autenticação, como por exemplo, a posse de um leitor de cartão em sis-
temas que requerem Smart Cards ou até mesmo a posse de um celular. Mas para oferecer
um melhor nı́vel de segurança, tal sistema deveria permitir o uso apenas de login/senha
por um perı́odo limitado e/ou obrigar uma troca mais frequente de senhas (sem permitir
senhas fracas ou o reaproveitamento de senhas antigas).

CPG adota a autenticação multi-fator utilizando algo que o usuário saiba (uma
senha) e algo que o usuário possua (um dispositivo móvel). Com isso, quando o usuário
escolher utilizar o segundo fator de autenticação (2FA), o sistema irá integrar o processo
de autenticação por segredo com o processo de autenticação do segundo fator, sendo o
último requisitado após o usuário fornecer o segredo correto. Na ativação do segundo
fator para autenticação, é exigido que o usuário passe por uma etapa de cadastramento,
onde o mesmo irá seguir um processo simples para configurar o seu dispositivo e sua
aplicação. O Google Authenticator, que utiliza o protocolo TOTP (Time-Based One-Time
Password Algorithm [IETF 2011]), foi o escolhido para uma etapa inicial de testes com o
CPG, pois, apesar de suas vulnerabilidades [Dmitrienko et al. 2014], é de fácil utilização
e acesso por muitos usuários. Na etapa inicial de cadastro, o CPG gera uma sequência
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de 16 caracteres que deve ser inserida no dispositivo do usuário, que deve ter instalado
em seu dispositivo o Google Authenticator. Esta inclusão do código pode ser realizada
manualmente ou através de um código QR gerado no momento do cadastro. Já no pro-
cesso de autenticação, a cada 30 segundos, o Google Authenticator gerará um código
que deve ser inserido no CPG quando solicitado. Se o código inserido for o mesmo que
o gerado pela aplicação, o usuário tem acesso ao CPG; caso contrário, o acesso é re-
jeitado e, após 3 tentativas erradas, é finalizado. Para tentar novamente, o usuário deve
iniciar novamente o CPG e proceder com o processo de autenticação desde o inı́cio, in-
cluindo fornecer o primeiro fator de autenticação novamente. O processo completo de
autenticação utilizando o segundo fator de autenticação está resumido na Fig. 7.

Figure 7. Autenticação 2FA

Da forma como está proposto aqui, o 2FA é requerido todas as vezes que o usuário
tenta se autenticar. Entretanto, há situações em que o 2FA pode ser usado apenas para
dar acesso a dados mais sensı́veis. Há ainda o caso de autenticação contı́nua, no qual
o usuário deve prover credenciais de tempos em tempos para provar que ainda está de
posse de todas as credenciais. O uso de formas mais sofisticadas de 2FA será deixado
para trabalhos futuros.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste artigo foram apresentados alguns problemas presentes no ambiente de armazena-
mento de dados em nuvens, assim como uma proposta de uso de criptografia para mitigar
tais problemas a fim de preservar a privacidade dos usuários e proteger seus dados en-
quanto armazenados nas nuvens. A proposta foi concebida considerando-se a questão da
usabilidade, de maneira a ser atrativa para o maior número de usuários possı́vel, exigindo
o mı́nimo de esforço em sua utilização. Este fato pode ser observado tanto no uso como
na configuração do CPG, os quais são simples e intuitivos, por se basearem em conceitos
comuns aos usuários. Basta o usuário depositar um arquivo em uma pasta especı́fica para
que o mesmo seja cifrado e enviado para a nuvem. Acreditamos que esta simplicidade,
alinhada a boas práticas de segurança, possa fazer com que a privacidade nas nuvens seja
algo mais comum e fácil de alcançar.
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Destacamos também a utilização da autenticação de dois fatores. Como pode ser
observado nos vários CSPs disponı́veis atualmente, a identidade do usuário é fortemente
ligada à proteção de suas chaves criptográficas. Por essa razão, é de suma importância
a proteção da senha de autenticação (segredo) dos usuários, uma vez que ela se torna
o elo mais fraco de todo um sistema, possibilitando acesso as chaves dos usuários e,
consequentemente, a seus dados. É justamente para minimizar este risco, que o CPG
adota a autenticação de dois fatores, a fim de dificultar certo tipos de ataques e propiciar
mais proteção aos usuários.

Como trabalho futuro, será realizado um estudo sobre a implementação de ou-
tros protocolos de autenticação multi-fator a fim de realizar uma comparação entre eles,
analisando principalmente fatores relacionados a segurança e usabilidade. Serão também
buscadas formas de implementar de maneira mais eficiente e intuitiva a proteção de dados
oferecida pela criptografia no lado do cliente.
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