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2.1. Instituições Intervenientes

Cobra Tecnologia, Proderj e Netcenter.

3. Introdução

Este relatório trata das atividades realizadas durante o projeto TAQUARA.

4. Comunicação Multicast Baseada em Rótulos em Redes Ópticas

Esta seção descreve as tarefas realizadas na ”Comunicação Multicast Baseada em
Rótulos em Redes Ópticas”do projeto e realizadas até dezembro de 2006. Especifica-
mente, as seguintes tarefas foram executadas:

• Modelagem da comunicação multicast em comutação por rótulos;
• Simulação, ajustes no modelo;
• Análise dos resultados.

Os resultados destas atividades são descritos a seguir.

4.1. Motivação

A crescente demanda por aplicações de rede sofisticadas, aliada ao aumento do
tráfego da Internet tem conduzido grandes esforços na busca de aperfeiçoamentos nas
tecnologias de transmissão de dados com o intuito de suprir a atual exigência por largura
de banda.

No contexto das redes ópticas, a multiplexação por divisão de comprimento de
onda (WDM - Wavelenght Division Multiplexing) apresenta-se como o principal avanço
nessa área na medida em que permite taxas de transmissão que se aproximam do limite
teórico das fibras ópticas, que é da ordem de dezenas de terabits por segundo [Abelém and
Stanton, 2002]. Uma questão essencial no projeto de redes ópticas consiste na definição
de como a rede será controlada, isto é, que tipo de sinalização será responsável por reser-
var os recursos, definir rotas, tratar falhas, entre outras funções que constituem o plano de
controle.

A comutação baseada em rótulos, que nas redes IP é representada pelo MPLS
(Multiprotocol Label Switching) [Rosen, 2001] foi estendida, através do GMPLS (Gene-
ralized Multiprotocol Label Switching) [Mannie, 2003] para operar com diversas tecno-
logias de rede, onde o rótulo pode ser representado de outras formas, por exemplo, como
slots de tempo em uma rede que utiliza a técnica TDM, como portas fı́sicas de comutado-
res e como comprimentos de onda (lambdas) nas redes WDM.

O GMPLS aparece como uma das melhores alternativas para oferecer um plano de
controle confiável e flexı́vel às redes WDM, uma vez que o mesmo permite a integração
do protocolo IP com a tecnologia WDM quando os lambdas são associados aos rótulos,
possui poderosos mecanismos de engenharia de tráfego, possui esquemas variados para
prover tolerância à falhas, além de dar suporte a qualidade de serviço (QoS). Contudo,
a grande maioria das definições e das padronizações sobre MPLS foi feita apenas para
a comunicação ponto a ponto (unicast), deixando o contexto da comunicação multicast
para trabalhos futuros.



No multicast baseado em comutação por rótulos, o estabelecimento de um cami-
nho comutado por rótulo (LSP) pode ser disparado de três formas [Ooms, 2002]: orien-
tado por requisição, orientado por topologia ou orientado pelo tráfego. No entanto, exis-
tem muitas discussões sobre qual é a melhor alternativa, uma vez que todas apresentam
virtudes e desvantagens. Da mesma forma, existem controvérsias no tipo de controle a ser
adotado na comunicação multicast (independente ou ordenado) e na maneira de atribuir
rótulos para uma determinada classe de equivalência de encaminhamento (FEC - Forwar-
ding Equivalence Class), que pode ocorrer tanto a partir do LSR de saı́da do enlace, nas
variações sob demanda ou não solicitada, como a partir do LSR de entrada do enlace, nas
formas sob demanda, não solicitada ou implı́cita [Ooms, 2002].

No caso do estabelecimento de caminhos comutados por rótulos, apesar de exis-
tirem propostas, não existe uma padronização que aprofunde e detalhe o funcionamento
desses mecanismos, sendo que algumas dessas alternativas não são compatı́veis com to-
dos os protocolos de roteamento multicast existentes.

O objetivo deste trabalho é propor um algoritmo para estabelecimento de LSPs ba-
seado na abordagem orientada ao tráfego, detalhando um conjunto de passos para se cons-
truir caminhos comutados por rótulo de forma controlada. A opção pela abordagem orien-
tada ao tráfego se deve em virtude desta ser baseada em caches de encaminhamento mul-
ticast (MFC - Multicast Forwarding Caches), derivados das tabelas de roteamento mul-
ticast implementadas no protocolo IP multicast de sistemas UNIX-like, como o DVMRP
(Distance Vector Multicast Routing Protocol) e o PIM (Protocol Independent Multicast),
o que permite a obtenção de um esquema compatı́vel com diversas implementações de
protocolos de roteamento multicast. Basicamente, nesse esquema orientado ao tráfego,
quando um nó necessita da criação de uma entrada no MFC para guardar informações
de encaminhamento de transmissões multicast ativas, uma solicitação de estabelecimento
de LSP é enviada e processada por todos os nós até chegar ao nó de origem dos dados.
Para validar o esquema proposto, simulações foram realizadas utilizando a plataforma de
simulação NS-2 (Network Simulator).

Como nossa proposta é relacionada à comutação por rótulos, a mesma pode ser
associada, além do MPLS, aos aperfeiçoamentos que vêm sendo desenvolvidos para im-
plementar a comutação por rótulos em redes de nova geração, como o GMPLS.

4.2. Estabelecimento de LSPs no contexto multicast

Um dos principais pontos de discussão no que diz respeito à adequação da comutação
por rótulos à comunicação multicast refere-se a que método será utilizado para estabelecer
os caminhos comutados por rótulo (LSPs - Label Switched Paths).

[Ooms, 2002] define três estratégias para esse fim, disparo de LSPs orientado
à requisição, orientado à topologia e orientado ao tráfego. Na estratégia orientada por
requisição, as mensagens de estabelecimento de caminhos rotulados são encapsuladas em
mensagens de controle do protocolo de roteamento multicast, como por exemplo, men-
sagens Join que permitem a entrada em um grupo multicast, ou mensagens do protocolo
RSVP (Resource Reservation Protocol). Esse método aproveita caracterı́sticas de pro-
tocolos de roteamento existentes, mas pode exigir que os mesmos suportem sinalização
de controle explı́cita, como o PIM-SM (Protocol Independent Multicast - Sparse Mode),
restringindo sua aplicabilidade a essa classe de protocolos.



O uso de mensagens de controle nativas do protocolo de roteamento multicast para
encapsular mensagens de distribuição de rótulos é referido como ”piggy-backing” [Ooms,
2002]. Essa prática apresenta uma série de problemas, como o fato de excluir protocolos
de modo denso, já que estes não possuem mensagens de controle explı́citas e modificações
para adicioná-las seriam muito custosas. O piggy-backing também inviabiliza o uso de
outros métodos de disparo de LSPs, bem como exige que o protocolo de roteamento seja
estendido para suportar outras funções dos protocolos de distribuição de rótulos como a
descoberta de pares, além de contribuir para o aumento do tráfego de controle.

A abordagem orientada à topologia mapeia uma árvore multicast existente em
nı́vel 3 para uma árvore em nı́vel 2. A desvantagem desse método é que rótulos são
consumidos mesmo que não exista tráfego para uma determinada árvore multicast.

O disparo orientado ao tráfego apresenta a vantagem de consumir menos rótulos
que os outros métodos, uma vez que os LSPs só serão construı́dos se houver demanda
de tráfego. Para isso essa técnica monitora estruturas denominadas MFCs (Multicast
Forwarding Caches). Os MFCs são subconjuntos das tabelas de roteamento multicast
que guardam informações somente dos grupos multicast que possuem tráfego [Boddapati,
2005]. Quando não existe uma entrada no MFC relacionada a um determinado pacote
multicast que foi recebido, ocorre a solicitação e a criação de uma entrada nessa tabela.
Se futuramente acontecerem mudanças nas rotas, o MFC é atualizado.

Os MFCs estão presentes na maioria das implementações de IP Multicast de sis-
temas UNIX e, como estão incorporadas ao núcleo do sistema operacional, o disparo de
LSPs orientado ao tráfego pode ser utilizado em conjunto com diversos protocolos de
roteamento multicast o que torna essa abordagem a mais atrativa dentre as demais. Ape-
nas em casos onde as entradas no MFC são apagadas periodicamente pode ocorrer um
aumento na quantidade de requisições de LSPs, possibilitando eventuais problemas de
escalabilidade [Dumortier et al., 1998].

Apesar de existirem diferentes propostas, não existe uma padronização que apro-
funde o funcionamento desses mecanismos. Além disso, algumas dessas alternativas não
são compatı́veis com todos os protocolos de roteamento multicast existentes. Este tra-
balho propõe e descreve um algoritmo para realizar o estabelecimento de LSPs baseado
na estratégia de disparo orientada ao tráfego, uma vez que essa abordagem apresenta
como principais atrativos o fato de ser compatı́vel com vários protocolos de roteamento
multicast, além de consumir uma quantidade menor de rótulos comparada aos outros me-
canismos de disparo de LSPs em comunicação multicast.

4.3. Algoritmo de Estabelecimento de LSPs para Comunicação Multicast baseado
em MFCs

4.3.1. Modelo de Referência

O modelo de referência adotado neste trabalho consiste de roteadores IP/MPLS1

conectados via inter-redes ópticas, através de caminhos de luz comutados dinamicamente
(Figura 1). As redes ópticas que compõem estas inter-redes são baseadas nos paradigmas
OCS (Optical Circuit Switching) [Murthy and Gurusamy, 2001] e MPLS. A opção pela

1Daqui em diante usar-se-á o termo MPLS de forma genérica para indicar o uso de MPLS, ou de seus
aperfeiçoamentos MP S ou GMPLS



Figura 1. Modelo de rede adotado para a proposta, composto de múltiplos dis-
positivos de comutação ópticos (LSC) interconectados através de uma malha
óptica.

comutação de circuitos ópticos (OCS) deve-se pela sua baixa complexidade, e conseqüen-
temente, baixo custo de implementação comparada aos outros paradigmas de comutação
óptica [Abelém and Stanton, 2002]. Já a adoção do MPLS, como mencionado na Seção
2, se justifica pela sua flexibilidade e capacidade de engenharia de tráfego, além da facili-
dade de adequação à tecnologia WDM, usando lambdas como rótulos.

Supõe-se que as inter-redes ópticas consistam de múltiplas redes ópticas, que
possam ser administradas por diferentes entidades. Cada rede óptica pode ser formada
por sub-redes compostas de múltiplos dispositivos de comutação óptica, aptos a reali-
zar comutação por rótulos (LSCs - Lambda Switching Crossconnects) e interconectados
por enlaces ópticos em uma topologia geral. Esses LSCs podem ser equipamentos de
diferentes fabricantes. Por questões de simplicidade, supõe-se também que existe um
mapeamento um para um entre os controladores IP e os comutadores WDM.

A sinalização nas inter-redes ópticas é realizada fora de banda, existindo ape-
nas um canal/lambda para sinalização de alta capacidade por fibra. As mensagens de
sinalização são processadas eletronicamente por todos os nós, inclusive os internos. Os
dados não sofrem qualquer tipo de processamento nos nós intermediários, assim como
nenhuma suposição precisa ser feita sobre qual a taxa de transmissão dos dados. A inte-
ligência da rede fica concentrada essencialmente nas bordas, e nenhum tipo de sincronização
global é necessário.

É assumido que todos os dispositivos são habilitados com IP Multicast e que os
equipamentos ópticos possuem capacidade total de replicação de sinais de luz. Os dispo-
sitivos devem suportar roteamento em nı́vel 2 (MPLS) e em nı́vel 3.

4.3.2. Descrição do Algoritmo Proposto

Nesta seção descrevemos uma proposta de algoritmo para o estabelecimento de
LSPs baseado na estratégia orientada ao tráfego. Nosso objetivo é detalhar um conjunto
de passos para se construir caminhos comutados por rótulo de forma controlada e que
procure utilizar a menor quantidade de recursos possı́vel.

O algoritmo funciona da seguinte maneira: sempre que um nó recebe um pacote
multicast este verifica se existe alguma informação do mesmo no cache de encaminha-



mento multicast (MFC). Se essa informação não é encontrada esse nó solicita a criação
de uma entrada nessa estrutura.

Quando um nó-folha2 realiza essa solicitação ele atribui rótulos3 para si e pro-
paga essas informações para o nó seguinte da rota em direção à origem. As informações
que são enviadas para os nós seguintes consistem do rótulo a ser utilizado e da classe
de equivalência de encaminhamento do LSP que está sendo construı́do e serão utiliza-
das na criação de entradas na Base de Informações de Rótulos (LIB - Label Information
Base) do nó. A estrutura LIB existente em cada LSR (Label Switched Router) serve para
armazenar dados que serão posteriormente utilizados no processamento dos rótulos, nor-
malmente esses dados são: FEC, rótulo de entrada, nó de entrada, rótulo de saı́da e nó de
saı́da [Magalhães and Cardozo, 2001] .

O valor do rótulo enviado servirá para o nó predecessor (no sentido do tráfego)
realizar a troca de rótulos, ou seja, trocar o valor do seu rótulo de entrada para o valor do
rótulo de saı́da (que é o rótulo de entrada do próximo salto em direção aos nós-folhas).

Os nós intermediários por sua vez também definem rótulos, criam entradas na
LIB e repassam essas informações adiante em direção à origem da mesma forma como os
nós-folhas.

O nó de origem (ou de entrada da rede) não realiza nenhuma solicitação de rótulos,
pois contará com as informações fornecidas por outros nós da árvore multicast.

Quando um nó precisa replicar pacotes espera-se que ele receba vários rótulos da
mesma classe de equivalência de encaminhamento provenientes de seus nós de saı́da do
tráfego multicast. Caso isso aconteça, o mesmo cria várias entradas na sua LIB para a
mesma FEC com o mesmo rótulo de entrada. A Figura 2 ilustra melhor o processo.

Esta abordagem de sinalização em direção à origem foi definida para se obter ga-
rantias de que todos os nós ao longo das rotas possuem rótulos para uma determinada
classe de equivalência de encaminhamento. As classes de equivalência de encaminha-
mento (FEC) estão associadas à origem dos dados nessa alternativa, ou seja, os pacotes
que são originados em um determinado nó e que fazem parte de um mesmo grupo mul-
ticast pertencem a uma única classe de equivalência de encaminhamento. Vale ressaltar
que no contexto multicast adotado, uma FEC está associada a vários LSPs que possuem
origem comum.

Para que o processo de estabelecimento de LSPs seja iniciado, pacotes de dados
endereçados a um determinado grupo multicast devem chegar a um nó-folha que faça
parte do deste grupo e que ainda não possua uma entrada no seu MFC para aquele tráfego
multicast. Esses dados devem ser encaminhados em nı́vel 3, uma vez que ainda não existe
um LSP que permita que os mesmos sejam roteados em nı́vel 2, portanto, os equipamentos
devem oferecer suporte à essa funcionalidade.

Caso aconteça algum problema em algum momento desse processo, como, por
exemplo, a não-disponibilidade de rótulos (comprimentos de onda), faz-se necessária uma
sinalização partindo do nó onde ocorreu a falha até os nós-folhas do grupo, sendo que esta

2Nó-folha refere-se a um nó de saı́da (no sentido do fluxo) de redes que suportem tráfego multicast
baseado em comutação por rótulo.

3Deste ponto em diante o termo rótulo será utilizado como sinônimo de comprimento de onda (lambda).



Figura 2. Funcionamento do algoritmo proposto para o disparo de LSPs.

sinalização deve possuir a informação da classe de equivalência de encaminhamento do
LSP que não pôde ser estabelecido. Isso é feito para permitir a remoção das entradas nas
tabelas LIB criadas anteriormente para essa FEC. A Figura 3 ilustra esse processo.

O esquema proposto assemelha-se à variação de distribuição de rótulos não soli-
citada [Rosen, 2001], tendo a vantagem de eliminar o retardo de sinalização imposto se
o estabelecimento dos LSPs fosse iniciado da origem dos dados, isso sem comprometer
a integridade dos LSPs estabelecidos e sem o desperdı́cio de recursos, uma vez que o
disparo acontecerá somente quando houver tráfego na árvore multicast.

A seguir mostramos o formato das bases de informação de rótulos geradas pelo
algoritmo para cada tipo de nó (folha, intermediário e origem).

No primeiro momento (o disparo do LSP) cria-se uma entrada do nó folha no
formato:

Tabela 1. Entrada na tabela LIB para um nó folha.
FEC Nó de entrada Rótulo de en-

trada
Nó de saı́da Rótulo de

Saı́da
Identificador
do nó origem.

Próximo nó da
rota em direção à
origem.

Requisitado
nessa etapa.

-1 -1

FEC: Representa a classe de equivalência de encaminhamento que neste caso está
associada ao identificador do nó origem dos dados.

Nó de entrada: Define de onde os dados chegam a esse nó, que no caso é o
próximo nó em direção à origem dos dados.



Figura 3. Procedimento adotado em caso de problemas na requisição de rótulos.

Rótulo de entrada: O rótulo de entrada consiste no rótulo que é submetido a esse
nó. Ele é requisitado nesse momento pois este parâmetro será indicado para o próximo
nó em direção à origem para garantir a criação de um LSP consistente entre o nó folha e
a origem dos dados.

Nó de saı́da: Representa o próximo salto dos pacotes. Aqui é definido o valor -1
pois trata-se de um nó folha, não existe nenhum outro nó após este.

Rótulo de saı́da: Representa o novo valor do rótulo. Aqui é definido o valor -1
pois trata-se de um nó folha.

À medida que a sinalização vai percorrendo os nós seguintes, entradas vão sendo
criadas nas LIBs de cada um deles na forma:

Tabela 2. Entrada na tabela LIB para os nós intermediários
FEC Nó de entrada Rótulo de en-

trada
Nó de saı́da Rótulo de

Saı́da
Identificador
do nó origem.

Próximo nó da
rota em direção à
origem.

Requisitado
nessa etapa

Identificador
do próximo
nó da rota em
direção aos
nós-folhas.

Rótulo de
entrada do
próximo nó
da rota em
direção aos
nós-folhas.

Onde:

FEC, Nó de entrada e Rótulo de entrada são interpretados e definidos de maneira
semelhante à que acontece no nó-folha.

Nó de saı́da: É definida com sendo um nó da rota em direção a um determinado



nó-folha, onde o LSP já foi disparado.

Rótulo de saı́da: Definido com o rótulo de entrada do nó representado pelo nó de
saı́da estabelecido anteriormente.

Se este nó atuar como replicador de dados, novas entradas semelhantes deverão
ser criadas na LIB com o mesmo valor de rótulo e nó de entrada, mas com diferentes nós
e rótulos de saı́da.

Quando a mensagem chega ao nó de origem, uma ou mais entradas na LIB do
mesmo são criadas com o seguinte formato:

Tabela 3. Entrada na tabela LIB para o nó de origem.
FEC Nó de entrada Rótulo de en-

trada
Nó de saı́da Rótulo de

Saı́da
Identificador
do nó origem.

-1 -1 Identificador
do próximo
nó da rota em
direção aos
nós-folhas.

Rótulo de
entrada do
próximo nó
da rota em
direção aos
nós-folhas.

FEC, Nó de saı́da e Rótulo de saı́da são interpretados e definidos de maneira
semelhante à que acontece na Tabela 2.

Nó de entrada: Aqui é definido o valor -1 pois trata-se do nó origem, não existe
nenhum outro nó antes deste.

Rótulo de entrada: Aqui é definido o valor -1 pois trata-se do nó origem.

4.4. Análise do Mecanismo Proposto
4.4.1. Ferramentas Utilizadas

Para efetuar a análise da sinalização proposta e verificar a aplicabilidade da mesma,
simulações foram realizadas no ambiente de simulação NS-2 (Network Simulator). O NS-
2 [Fall and Varadhan, 2005] é um simulador de redes de computadores orientado a eventos
discretos bastante utilizado pela comunidade cientı́fica para análise e validação de propos-
tas, possuindo como principal atrativo uma arquitetura extensı́vel onde pode-se adicionar
novas funcionalidades de acordo com a necessidade dos pesquisadores.

O NS-2 possui módulos para comutação por rótulos: o MNS (MPLS Network
Simulator) [Ahn and Chun, 2005], para simulação de redes ópticas WDM baseadas em
comutação de lambdas (circuitos); e o OWNS (Optical WDM Network Simulator) [Wen
et al., 2001], além de contar com suporte à comunicação multicast através da implementação
de protocolos de modo denso, como o PIM-DM e o DVMRP, modo esparso, como o PIM-
SM, protocolos de árvore compartilhada, entre outros.

O OWNS é um módulo estendido ao NS-2 que permite simulação de redes WDM
que utilizam comutação de circuitos, também conhecida como comutação de lambdas.
Também apresenta componentes como nós de comutação óptica, enlaces com vários com-
primentos de onda, algoritmos de roteamento e alocação de comprimentos de onda.



O MNS adiciona capacidades de simulação de redes MPLS ao NS-2, incluindo ca-
racterı́sticas como comutação por rótulos, suporte aos protocolos LDP (Label Distribution
Protocol) e CR-LDP (Constraint-based Routed Label Distribution Protocol), agregação
de fluxos, roteamento baseado em restrições e permite o uso de técnicas de proteção e
restauração de LSPs.

A versão do NS-2 utilizada neste trabalho foi a 2.1b6, pois a mesma apresenta
melhor compatibilidade com as extensões do NS-2 OWNS e MNS que são fundamentais
para o contexto de simulação desejado.

Contudo, não existe interoperabilidade entre esse módulos, além dos mesmos não
terem suporte à comunicação multicast. Portanto, a simulação do mecanismo de estabe-
lecimento de LSPs proposto exige as seguintes condições preliminares:

• A integração dos módulos OWNS e MNS, descrita em detalhes em [Esteves et al.,
2004] [J.Viana et al., 2005], com o intuito de caracterizar a arquitetura GMPLS
onde os rótulos são associados aos comprimentos de onda (lambdas). Vale ressal-
tar que a arquitetura GMPLS incorpora novas funções adicionadas às existentes
no MPLS, porém em nosso caso, as demais caracterı́sticas do GMPLS não foram
implementadas, sendo suficiente o mapeamento entre rótulos e lambdas e o uso
das funcionalidades já definidas no módulo MNS.

• Modificações e adaptações necessárias para se utilizar a estrutura combinada de-
senvolvida anteriormente no contexto da comunicação multicast, que inclui o de-
senvolvimento de replicadores aptos a realizar comutação por rótulos e a implementação
da estratégia de sinalização propostas. [Boudani and Cousin, 2003] propuseram
uma ferramenta de simulação baseada no NS-2 que implementa a comunicação
multicast em redes MPLS. Contudo, esta proposta limita-se ao uso do protocolo de
roteamento multicast PIM-SM, onde a distribuição dos rótulos é realizada através
de sinalização explı́cita, com mensagens Join, enquanto a proposta apresentada
nesse trabalho é compatı́vel com uma variedade maior de protocolos uma vez que
implementa o disparo de LSPs orientado ao tráfego.

A Figura 4 mostra a estrutura de nó do NS-2 desenvolvida para suportar a comunicação
multicast na comutação por rótulos.

Figura 4. Estrutura do nó desenvolvido para as simulações.



O classificador LOCS é a união dos classificadores do nó MPLS e do nó WDM
pertencentes ao MNS e ao OWNS respectivamente. O classificador é responsável por
encaminhar a informação para o objeto de simulação apropriado, como, por exemplo, um
agente que simula um protocolo de transporte. A partir desse novo classificador constrói-
se uma estrutura (lógica de comprimentos de onda) que guarda as informações dos com-
primentos de onda alocados em cada enlace com base nos LSPs estabelecidos, utilizando
para isso a base de informação de rótulos do MPLS, a tabela LIB.

Na parte do nó que trata de comunicação multicast adicionou-se um novo replica-
dor, o replicador GMPLS que tem como função produzir várias cópias da informação que
chega ao mesmo e as envia para os seus nós de saı́da. O objeto replicador é essencial para
a implementação da comunicação multicast.

As ações tomadas por esse nó ao receber um pacote estão descritas a seguir:

1. No momento em que um pacote chega ao ponto de entrada do nó, o mesmo é
analisado para verificar se está destinado a um endereço multicast ou não.

2. Em caso afirmativo, o pacote é repassado para o Classificador Multicast que, por
sua vez, envia o pacote para o replicador GMPLS adequado. Caso contrário, a
informação é encaminhada para o Classificador LOCS.

3. Se o próximo salto do pacote for o próprio nó, ele é repassado para o classificador
de portas que define qual agente será responsável por tratar a informação recebida.

4. Caso contrário, o pacote é repassado para os próximos nós através dos enlaces
ópticos realizando comutação baseada em rótulos.

O mecanismo de comutação por rótulos no novo nó é descrito a seguir:

1. Quando um pacote chega ao replicador GMPLS ou classificador LOCS, o mesmo
é analisado para verificar se está rotulado ou não.

2. Se o pacote estiver rotulado, a troca de rótulos é processada (o valor do rótulo de
entrada pode ser diferente do valor de rótulo de saı́da ou não) e a informação é
repassada para o correspondente nó de saı́da. Caso o valor do rótulo de entrada
for diferente do valor referente ao rótulo de saı́da, a conversão de lambdas é ca-
racterizada. Quando o pacote chega ao seu destino, não ocorre a troca de rótulos.

3. Se o pacote não estiver rotulado, no entanto, existir uma classe de equivalência de
encaminhamento (que define um conjunto de pacotes roteado da maneira seme-
lhante) para o mesmo, um rótulo é inserido e a lógica de comprimentos de onda
atualizada.

4. Caso não exista uma classe de equivalência de encaminhamento para o pacote ele
é roteado de forma convencional, em nı́vel 3.

Uma vez finalizada essa integração, pode-se adaptar as funcionalidades existentes
no MNS, como comutação por rótulos, engenharia de tráfego, proteção e restauração,
entre outros, para o contexto de redes ópticas, oferecido pelo OWNS.

Em seguida, foi implementada a estratégia de disparo de LSPs definida no artigo,
que foi incorporada ao protocolo LDP existente no MNS e associada ao evento de criação
de entradas no MFC.



4.4.2. Estudo de Caso

Nesta seção, será apresentado um estudo de caso com o objetivo de ilustrar o fun-
cionamento do algoritmo proposto em um possı́vel backbone multicast interligando as
futuras redes metropolitanas das capitais da Amazônia Legal, incluindo também Brası́lia,
usando fibras ópticas. Essa rede poderia ser implementada através dos cabos OCTL (Ca-
bos Ópticos em Linhas de Transmissão) da Eletronorte que utilizam a tecnologia OPGW.

Essa proposta de backbone está representada na Figura 5 e será utilizada nas
simulações.

Figura 5. Topologia utilizada nas simulações.

A rede é composta de 10 nós cada um dos quais representando uma capital:

Nó 0 - Boa Vista Nó 1 - Rio Branco
Nó 2 - Manaus Nó 3 - Porto Velho
Nó 4 - Macapá Nó 5 - Belém
Nó 6 - Palmas Nó 7 - Cuiabá
Nó 8 - Brası́lia Nó 9 - São Luı́s

Os enlaces possuem capacidade para 10Gbps e seus retardos de propagação em
milisegundos estão listados a seguir. Esses retardos de propagação são baseados nas
distâncias reais entre as cidades.

Boa Vista - Rio Branco: 11ms Boa Vista - Manaus: 4ms
Boa Vista - Macapá: 30ms Rio Branco - Porto Velho: 3ms
Manaus - Porto Velho: 5ms Manaus - Macapá: 25ms
Manaus - Belém: 26ms Manaus - Palmas: 20ms
Porto Velho - Cuiabá: 7ms Porto Velho - Palmas: 16ms
Macapá - Belém: 2ms Belém - Palmas: 6ms
Belém - São Luı́s: 4ms Palmas - São Luı́s: 7ms
Palmas - Brası́lia: 5ms Cuiabá - Brası́lia: 6ms



O tipo de tráfego utilizado é o CBR (Constant Bit Rate) com taxa de 4Mbps. Essa
taxa pode ser associada à transmissão de conteúdo multimı́dia no formato MPEG-2.

Foi definido que o nó de Brası́lia (número 8) envia os dados para um grupo multi-
cast composto pelos nós de Belém (número 5), Boa Vista (número 0) e São Luı́s (número
9). O protocolo de roteamento multicast utilizado é o PIM-SM (no NS-2 este protocolo é
referenciado pelo termo multicast centralizado) com ponto de encontro representado pelo
nó 6 (Palmas). A escolha do PIM-SM deve-se a ampla adoção deste na Internet e ao fato
da densidade esparsa do grupo multicast utilizado.

4.4.3. Resultados

A seguir apresentamos algumas das tabelas LIB resultantes da aplicação do es-
quema de disparo de LSPs proposto utilizando o cenário descrito na seção anterior. O
objetivo é ilustrar o funcionamento do algoritmo sugerido para criação dos caminhos co-
mutados por rótulos.

Figura 6. Tabelas PFT e LIB para o nó 8 (origem).

Nossa plataforma de simulação herda do módulo MNS uma estrutura denominada
PFT (Partial Forwarding Table) que serve principalmente para relacionar classes de equi-
valência de encaminhamento com entradas na tabela LIB. Na Figura 6, o valor de FEC 8
refere-se à todos os pacotes multicast que possuem como origem esse nó. Se houvessem
outras fontes de dados, seriam criadas novas entradas para as classes de equivalência de
encaminhamento adicionais nas tabelas LIB pertencentes aos nós que recebem ou enca-
minham os tráfegos originados por essas fontes.

Figura 7. Tabelas PFT e LIB para o nó 6 (intermediário).

Na Figura 7, como o nó 6 realiza replicação de pacotes, observa-se a criação de



três entradas na LIB para a mesma FEC, uma que serve para o envio de pacotes ao nó 0
(entrada 0) através do nó de saı́da 2, outra para encaminhar tráfego ao nó 5 (entrada 1) e
a última entrada para os dados destinados ao nó 9 (entrada 2). Todas as entradas possuem
o mesmo rótulo de entrada. Os rótulos de saı́da podem ou não ser iguais.

Figura 8. Tabela LIB do nó 5 (nó-folha).

No caso da Figura 8, o nó 5 é um dos receptores do grupo. A partir deste e
dos outros receptores do grupo é que se inicia o processo de estabelecimento de LSPs
proposto. Das tabelas LIBs geradas conclui-se que essa parte do LSP referente à FEC 8
(grupo que recebe os pacotes originados no nó 8) corresponde ao caminho formado pelos
nós 8, 6 e 5, sucessivamente. O restante do LSP é construı́do a partir dos nós 0 e 9 que
são os outros receptores do grupo.

Vale ressaltar que o estabelecimento do LSP ocorre de forma ordenada. Inicial-
mente a sinalização parte dos nós 0, 5 e 9 que solicitam recursos para si próprios. Nós
intermediários como o 2 e o 6 somente participam do processo de estabelecimento do
LSP no momento em que recebem as informações oriundas dos nós 0, 5 e 9. O processo
segue até que a sinalização chegue ao nó de origem do tráfego multicast desse grupo, no
caso o nó 8. Essa caracterı́stica evita que ocorram inconsistências na construção do LSP.

Cada mensagem de sinalização que se origina em um nó folha do grupo multicast
em direção à origem possui um tempo de retardo igual à metade do valor do atraso que
normalmente ocorre na sinalização MPLS quando se deseja criar caminhos comutados
por rótulo utilizando o controle ordenado, já que em nossa proposta não é necessário que
os dados de controle sejam enviados da origem para os nós folhas e destes de volta para a
origem, que é o que tradicionalmente acontece.

Os resultados também permitem verificações sobre a utilização dos recursos da
rede. Nota-se a utilização de apenas um comprimento de onda para efetuar a comunicação
multicast estudada. Em outros esquemas de disparos de LSPs, como o mecanismo orien-
tado à topologia, esse número pode ser maior, uma vez que essa estratégia aloca recur-
sos considerando todas as possiblidades de transmissão multicast possı́veis, e não apenas
aquelas que efetivamente transmitem dados.

4.5. Considerações Finais e Trabalhos Futuros

Diversas questões referentes à adequação da comutação baseada em rótulos ao
contexto da comunicação multicast em redes ópticas estão sendo discutidas e definidas.
Este trabalho apresentou uma contribuição efetiva para o estabelecimento de caminhos
rotulados utilizando a abordagem orientada ao tráfego, que foi a que se mostrou mais atra-



tiva, pelo fato de não depender do uso de protocolos de roteamento multicast especı́ficos
e, na maioria dos casos, consumir menos rótulos.

Simulações foram realizadas para ilustrar o funcionamento do algoritmo sugerido
que cumpre sua função de criação de caminhos comutados por rótulo no cenário proposto,
além de poder contribuir para a minimização da probabilidade de bloqueio de conexões
uma vez que a alocação de comprimentos de onda ocorre de modo controlado desde o nó
destino até a origem dos dados e pelo fato da quantidade de requisições de comprimento
de onda ser menor em um esquema guiado por tráfego, portanto, a possibilidade de um
comprimento de onda já estar ocupado diminui bastante.

Trabalhos futuros envolvem o estudo detalhado do impacto do algoritmo pro-
posto na probabilidade de bloqueio de conexões comparado a outras alternativas e uma
especificação formal do algoritmo para validar possı́veis implementações reais do mesmo.
Questões relacionadas à escalabilidade, também devem ser melhor investigadas principal-
mente levando em consideração as particularidades dos diversos protocolos de roteamento
multicast. A análise de mecanismos de engenharia de tráfego na comunicação multicast
dentro do contexto de redes ópticas é outro tópico para pesquisas posteriores.

5. Modelagem e Segurança de Grades Computacionais em Redes Gigabit
Esta seção se concentra na atividade “Modelagem e Segurança de Grades Com-

putacionais em Redes Gigabit” descrita no documento de especificação do projeto e rea-
lizada até dezembro de 2006. Constam os seguintes itens:

• módulo de assinatura digital de aplicações
• módulo de autenticação de usuários

Os resultados destas atividades são descritos a seguir.

5.1. Motivação

Prover segurança no acesso às informações é uma tarefa árdua e envolve questões
que podem ou não ser técnicas. Se por um lado as tecnologias de segurança surgiram
para dificultar a tentativa de acesso não autorizado a informações, por outro, pessoas ou
agentes de um sistema computacional dotados de privilégios podem acabar utilizando
suas prerrogativas para executar ações indevidas. Considere, por exemplo, um sistema
dito seguro que proteja informações privilegiadas de uma empresa. Neste caso, basta
apenas que um funcionário, possivelmente novo na empresa, para o qual foi delegado o
direito de acessar um software corporativo, utilize este sistema de forma indevida para
que as informações estejam comprometidas. Acontece que o referido usuário poderia
necessitar destes direitos concedidos para executar suas funções dentro da corporação, de
outra forma seu trabalho estaria prejudicado.

A questão por trás dos fatos acima descritos é que, em geral, sistemas de segurança
não estão preparados para considerar os históricos de relacionamentos entre os sujeitos
participantes. Nestes casos, um sujeito recebe direitos de uso de recursos de uma forma
binária (boleana) e sobre ele não é tomado qualquer valor que considere o fato dele não
possuir um histórico que permita estabelecer seu grau de confiança. É importante ressaltar
que um usuário, mesmo legı́timo, pode, em determinado momento, executar ações inde-
vidas e então passar a ser não confiável. No mundo real, é bastante comum afirmações do



tipo: “depois que eu emprestei dinheiro para fulano, ele não me parece o mesmo”, o que
indica que as opiniões podem mudar com o tempo.

Em ambientes de rede centralizados, este problema é resolvido pelos administra-
dores. Cabe a eles, os administradores, e não aos verdadeiros donos dos recursos decidir
sobre quem é ou não confiável. Em geral, nestes casos, existe uma ou mais base de dados
que é responsável pela identificação e controle de acesso aos recursos. Cabe ao dono de
um recurso confiar totalmente nestes administradores e assim delegar a eles o direito de
uso. O administrador teria que “conhecer” todos os sujeitos (ou grupos deles) e decidir
por eles se alguém é confiável ou não.

Em ambientes mais particulares, como o de grades computacionais, estas tarefas
se fazem mais difı́ceis de tratar. Nestes casos é comum, e bem provável, que as grades
sejam formadas por domı́nios administrativos diferentes. Dessa forma, usando a mesma
solução anterior, caberia aos administradores decidir sobre o uso dos recursos da grade.
Esta estratégia facilita a administração, porém dificulta o uso em ambientes de maior
escala em que milhares de recursos podem ser adicionados ou retirados com facilidade
todos os dias. O verdadeiro dono do recurso não poderia intervir sobre o uso de seus
recursos devendo submeter-se às polı́ticas de segurança definidas pelo administrador do
domı́nio ao qual pertence, com mais, ou menos, direitos cedidos do que desejado.

As grades oportunistas são um caso particular de grades computacionais [de Ca-
margo et al., 2006]. Nestas grades, usuários cedem seus recursos ociosos à grade e estes
podem ser utilizados por aplicações da grade de acordo com sua disponibilidade. Siste-
mas como estes devem ser bastantes escaláveis e necessitam de um cuidado maior quanto
à segurança, pois o custo administrativo de incluir ou retirar centenas de recursos sob
demanda seria muito alto.

Uma solução a ser considerada quanto ao controle de acesso aos recursos de forma
descentralizada são as cadeias de confiança (Trust Chains) [Jøsang, 1999]. As cadeias de
confiança são baseadas nas relações de confiança mútua entre sujeitos. Através destas
relações, os sujeitos podem transmitir o direito de acesso aos seus recursos de forma
direta ou indireta. No primeiro caso, o dono do recurso cede o recurso a um terceiro em
que confia. Eventualmente, este mesmo sujeito pode redelegar os recursos que lhes foram
delegados, o que pode acontecer subseqüentemente formando uma cadeia de confiança.

O SPKI/SDSI [Ellison et al., 1999] é uma opção de implementação dos conceitos
de redes de confiança. No SPKI/SDSI, cada sujeito gerencia seu próprio espaço de nomes
localmente. O sujeito, representado por sua chave pública, decide sobre o uso de seus
recursos de acordo com polı́ticas sobre as quais tem total controle. O SPKI/SDSI no
entanto, reflete a confiança entre sujeitos de uma forma binária; assim, quando decide se
um usuário é confiável, parte do princı́pio que possui total certeza dessa afirmação. Além
disso, ele considera que o usuário é ou confiável ou não-confiável, i.e., não tem meio
termo. O que nos faz retornar à questão colocada anteriormente, de que não se considera
as interações entre os sujeitos para se tomar decisões relativas à segurança dos recursos.
Neste documento, apresentamos uma extensão ao modelo do SPKI/SDSI utilizando os
conceitos de lógica subjetiva para representar as relações de confiança entre sujeitos de
uma grade computacional.



5.2. Repositório seguro

O InteGrade (http://gsd.ime.usp.br/integrade) é um sistema de gra-
des motivado principalmente pela necessidade de aproveitamento de recursos computa-
cionais compartilhados (computadores pessoais, estações de trabalho), em geral subutili-
zados – com predomı́nio de perı́odos ociosos – para execução de aplicações com grande
demanda por tais recursos. Em particular, as caracterı́sticas do InteGrade incluem suporte
para uma gama abrangente de aplicações paralelas e mecanismos que buscam minimizar
a percepção, pelos proprietários dos recursos compartilhados, de qualquer possı́vel perda
de qualidade de serviço [Goldchleger, 2004]. O InteGrade necessita, como os demais
sistemas de grade, de uma atenção adicional quanto a segurança dos recursos cedidos a
grade. Descrevemos nesta seção uma implementação inicial de segurança para proteção
contra usuários maliciosos que desejem alterar as aplicações executadas no InteGrade.

5.2.1. Descrição da Implementação

A implementação do repositório seguro de aplicações oferece as seguintes carac-
terı́sticas para segurança e proteção das informações: autenticação, confidencialidade,
integridade, autorização e registros de eventos (logging).

A autenticação permite restringir o uso do repositório a usuários e processos co-
nhecidos, sendo a base das demais caracterı́sticas de segurança. No contexto do repo-
sitório de aplicações, cada usuário precisa ser autenticado antes de usar o serviço. Essa
autenticação garantirá que todas as operações realizadas no repositório, tais como regis-
tro de aplicações e armazenamento e recuperação de arquivos executáveis, sejam feitas
apenas por usuários reconhecidos pelo sistema.

O sistema descrito neste relatório possibilita que o repositório de aplicações utilize
técnicas de criptografia para obter confidencialidade em operações tais como o armaze-
namento e a recuperação de arquivos executáveis. Os dados criptogrados na origem são
ilegı́veis durante o transporte, tornando-se acessı́veis na origem pela ação dos mesmos
mecanismos de segurança. Essa caracterı́stica é opcional em nossa implementação por
motivos de desempenho.

Prover a integridade de dados consiste em impedir que arquivos, por exemplo
executáveis, sejam modificados de forma maliciosa durante a transferência ou enquanto
armazenados no repositório.

Nı́veis diferentes de autorização são necessários no repositório de aplicações.
Através da autenticação, o usuário tem a visibilidade restrita do espaço de nomes no
repositório de aplicações. Ao registrar uma aplicação, ele o fará somente em uma área
para a qual está autorizado, ou em uma área de domı́nio pblico.

Finalmente, o registro de eventos (logging) fornece uma base de informações para
auditorias futuras. A seguir descrevemos os componentes básicos da implementação do
repositório de aplicações seguro.



5.2.2. A API GSS

O repositório seguro de aplicações foi implementado sobre a API GSS. Esta API
provê serviços de segurança de alto nı́vel, que permitem aos desenvolvedores ignorarem
detalhes de segurança da rede, favorecendo fortemente a portabilidade dos sistemas [Linn,
1997]. Desse modo, diferentes mecanismos e tecnologias de segurança, como o Kerberos
[Kohl and Neuman, 1993] ou chaves privadas/pblicas podem ser utilizados, de modo
transparente, sobre o GSS.

O GSS disponibiliza, basicamente, dois conceitos: contexto e serviços de segurança.
O contexto de segurança pode ser tratado como um estado de confiança entre grupo de
aplicações. Os serviços de segurança disponibilizados pelo GSS são a integridade e a
confidencialidade. Enquanto o primeiro garante que os dados não sejam modificados, o
ltimo certifica que eles não sejam interceptados.

A Figura 9 mostra os passos necessários para criar um contexto no GSS. Inici-
almente, o servidor se autentica e recebe credenciais do serviço de autenticação (1), por
exemplo, de um servidor Kerberos. Em seguida, o cliente, para iniciar um contexto de
segurança, se autentica no serviço de autenticação (2) e cria, através do GSS, um pacote
especial (token) de inı́cio de contexto, enviando-o ao servidor através da rede (3,4). Na
sequência, o servidor verifica este token (5), gerando um outro token que corresponde a
reposta do servidor à requisição do cliente (6). O cliente recebe este token e verifica se
o contexto foi criado repetindo o processo, caso negativo, até que ele seja finalizado (7).
Sob este contexto o cliente e o servidor poderá assinar e criptografar as mensagens que
trocarem durante toda a sessão do serviço a ser utilizado.

Figura 9. Criação do contexto no GSS.

5.2.3. Módulos de Segurança

Os módulos que implementam os serviços de segurança são o LSM (Local Secu-
rity Manager) e o GSM (Global Security Manager), vistos na Figura 10. Ambos utilizam



o GSS para obter os contextos de segurança entre o repositório de aplicações e os módulos
que com ele interagem. O GSS, por sua vez, tem seus serviços implementados através do
Kerberos. A implementação atual do repositório seguro utiliza a versão 5 do Kerberos
desenvolvida pelo MIT4 para a linguagem C. Para a linguagem Java, essa implementação
utiliza a API GSS Java.

Figura 10. Novos módulos do InteGrade.

O GSM é responsável por iniciar e gerenciar os contextos. Cada cliente, através
do LSM, possui um contexto de segurança com o GSM. Todas as trocas de mensagens
entres os módulos são feitas utilizando esses contextos. O LSM pode efetuar quatro
operações básicas: assinar e verificar uma mensagem enviada com o contexto que ela pos-
sui (operações requestSignature() e checkSignature()), ou ainda, assinar e verificar
uma mensagem enviada sob um outro contexto (requestForeignSignature() e check-
ForeignSignature()). Mais especificamente, o repositório usa o GSM (via o LSM) para
verificar e assinar os arquivos executáveis das aplicações dos seus clientes, enquanto es-
tes clientes usam o LSM para assinar e verificar arquivos durante o armazenamento e
recuperação do repositório.

Uma Grade InteGrade se constitui de aglomerados (clusters) de computadores
organizados de forma hierárquica e escalável (ver Figura 11). Os nós de um aglome-
rado do InteGrade podem ser de quatro tipos: o nó gerenciador do aglomerado suporta a
coordenação do aglomerado e a comunicação com gerenciadores de outros aglomerados.
Estas atividades podem ser distribuı́das para balanceamento de carga ou replicadas para
tolerância a falhas; o nó dedicado é exclusivo para execução de aplicações da Grade; o nó
compartilhado disponibiliza tempo ocioso para execução de aplicações dos usuários da
grade; e, finalmente, o nó de usuário pertence ao usuário da grade que submete aplicações
à grade.

O módulo Global Resource Manager (GRM) executa no nó gerenciador do aglo-
merado. Ele usa as informações sobre o estado dos demais nós, coletadas e enviadas
pelos módulos Local Resource Manager (LRMs), para escalonamento das aplicações na
grade, com base em seus requisitos e na disponibilidade de recursos. O LRM também é
responsável pela execução das aplicações nos nós da Grade. O módulo Application Sub-
mission and Control Tool (ASCT) permite aos usuários do InteGrade registrar aplicações
armazenadas em um repositório e submetê-las para execução na Grade.

O módulo Application Repository (AppRepos) permite o armazenamento das aplicações
da Grade por usuários e administradores. Um esquema de metadados mantém informações

4http://web.mit.edu/kerberos/www



sobre as aplicações e suas versões de código binı́cio para diferentes plataformas. Essas
informações são utilizadas no escalonamento de uma aplicação quando de sua execução.
O módulo de segurança do InteGrade possibilita ao repositório de aplicações incorporar
informações associando permissões de usuários a aplicações registradas, resultando no
repositório seguro de aplicações.

A Figura 11 nos fornece a visão da localização dos novos módulos na arquitetura
do InteGrade. O GSM, localizado em um nó Gerenciador do Aglomerado, é responsável
pelo gerenciamento dos contextos de segurança entre os diversos módulos. O LSM, pre-
sente nos módulos AppRepos, ASCTGui e LRM, autentica cada módulo e cria contextos
de segurança com o GSM.

Figura 11. Localização dos módulos de segurança na arquitetura do InteGrade.

5.2.4. Protocolos seguros

O protocolo de armazenamento de uma aplicação do InteGrade é apresentado na
Figura 12. O ASCT utiliza o LSM para assinar o arquivo e solicitar ao repositório de
aplicações o seu armazenamento (1,2,3). O repositório de aplicações verifica a assinatura
deste binı́cio através do LSM (4), que o faz através do GSM (4.1). Uma vez o arquivo
verificado com sucesso, o repositório de aplicações calcula um resumo do binı́cio através
de uma função hash conhecida5, por exemplo, MD5, (5) e o armazena a seguir no sis-
tema de arquivos (6). Ao final do processo de armazenamento em disco, o repositório de
aplicações envia a identificação (ID) assinada da aplicação (7), que por sua vez também
é verificada (8). Caso qualquer uma das operações falhar, é gerada uma exceção que é
devidamente tratada e registrada em arquivo de log.

A Figura 13 apresenta o protocolo de recuperação de um arquivo. Uma vez que
um determinado LRM recebeu a solicitação de execução de uma aplicação [Goldchleger,
2004], ele deverá requerer o binı́cio compatı́vel com a sua plataforma. De posse do ID
da aplicação, o LRM o assina e indica ao repositório de aplicações o arquivo executável
desejado (1,2). O Repositório obtém o arquivo desejado e verifica sua integridade através

5Para garantir que essa chave não possa ser gerada pelo atacante, o GSM adiciona ao arquivo uma chave
que é obtida pela API GSS. Essa é uma técnica bastante utilizada em sistemas de segurança [Terada, 2000].



Figura 12. Protocolo de armazenamento de um executável de uma aplicação.

da função de hash (3,4). Antes de enviar o arquivo executável ao LRM, o repositório
assina o binı́cio através do LSM (5), que repassa essa função para o GSM (5.1), pois
a assinatura deve ser feita através do contexto criado para o LRM que fez a requisição.
Ao receber o arquivo, o LRM verifica sua assinatura (6,7) e o armazena em disco para
execução (8).

Figura 13. Protocolo de recuperação de um binı́cio de uma aplicação.

Os protocolos acima descritos garantem a autenticidade e a integridade dos arqui-
vos executáveis submetidos é grade. Todas as mensagens trocadas entre o repositório de
aplicações e seus clientes são devidamente assinadas e criptografadas. Pessoas mal inten-
cionadas terão mais dificuldade ao utilizar técnicas de ataque conhecidas para modificar,
interceptar ou fabricar dados, prejudicando assim o uso da grade. O uso de função de hash
no sistema de arquivos é útil para tentar impedir a modificação das aplicações através de
falhas de segurança no sistema de arquivos do gerenciador do aglomerado.

Para avaliar o desempenho dos mecanismos de segurança descritos, foram realiza-
dos experimentos que consistiram na execução da transferência de arquivos de diferentes
tamanhos entre o repositório e um nó da grade. Os experimentos foram executados so-
bre um hardware AMD Athlon XP 2800+, com 900MB de memória RAM utilizando os
algoritmos de criptografia DES triplo e SHA1 [Terada, 2000]. Os tempos de execução
obtidos com o repositório de aplicações com os módulos de segurança desativados são



comparados com os obtidos com os mecanismos de segurança ativados. Ambos os expe-
rimentos foram realizados sobre uma mesma amostra de dez binı́cios executáveis, cujos
tamanhos variavam, em ordem crescente, de aproximadamente 100 KB (menor tamanho)
até 1000KB (maior tamanho), diferindo de 100 KB do próximo.

Os resultados na Figura 14 mostram um acréscimo de tempo na execução da
implementação do repositório seguro em comparação com a execução da implementação
sem ativação do mecanismo de segurança. Isso se deve às repetidas operações de crip-
tografia e descriptografia na movimentação de cada arquivo no primeiro caso. Um outro
motivo é o uso do DES um algoritmo conhecidamente lento [Terada, 2000].
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Figura 14. Resultados Experimentais

Uma implementação totalmente distribuı́da baseada em redes de confiança foi de-
senvolvida posteriormente . Esta solução, apresentada a seguir, visa implementar um
sistema de segurança mais abragente, totalmente distribuı́do, baseado em uma extensão
de redes de confiança (SDSI - Simple Distributed Security Infrastructure e SPKI - Simple
Public Key Infrastructure) [Ellison et al., 1999].

5.3. Modelo de cadeias de confiança SPKI/SDSI

O SDSI [Rivest and Lampson, 1996] foi projetado no MIT por Ronald Rivest e
Butler Lampson. A complexidade das infra-estruturas de chave públicas, em especial sua
dependência de espaços de nomes globais, foi a principal motivação do seu desenvolvi-
mento. O SDSI é uma infra-estrutura de chaves públicas com espaço de nomes locais,
o que concede a ele caracterı́sticas de descentralização. Dessa forma, os usuários que
utilizam o SDSI são responsáveis por identificar todos os sujeitos que interagem, sem a
necessidade de um elemento central, como, por exemplo, uma autoridade certificadora no
X509. O SPKI foi desenvolvido por Carl Ellison e outros [Ellison et al., 1999] e é um sis-
tema simples e flexı́vel de autorização. A união dos dois projetos constituiu o SPKI/SDSI
um sistema de autenticação e autorização que combina os espaços de nomes locais do
SDSI com o sistema de autorização do SPKI.

No SPKI/SDSI, a identificação é feita através de chaves públicas de algoritmos
assimétricos de criptografia. Ele relaciona uma chave pública a um nome no espaço de
nomes local do usuário. Esta relação é conhecida somente localmente, ou seja, o nome
associado não necessita ser globalmente único. O esquema permite a definição de gru-



pos, onde cada grupo possui um nome e um conjunto de membros, podendo referenciar
também outros grupos.

Como uma solução totalmente distribuı́da, o SPKI/SDSI permite flexibilidade nas
definições de certificados. Cada usuário é responsável por gerenciar seus próprios cer-
tificados, ou seja, é uma autoridade certificadora. Existem dois tipos de certificados no
SPKI/SDSI: o Certificado de Nome (Name Certificates) e o Certificado de Autorização
(Auth Certificates). O Certificado de Nome providencia autenticidade de um nome local,
ou seja, ele certifica que o nome criado dentro do espaço de nomes do emissor é válido.
O Certificado de Autorização concede uma autorização de acesso a um recurso ao sujeito
do certificado.

Um Certificado de Nome é composto por quatro campos: issuer, identifier, sub-
ject e validity specification [Clarke et al., 2001]. O issuer é a chave pública que assina o
certificado. O identifier identifica o nome local que se está definindo. O subject é repre-
sentado por uma chave pública ou por um nome. Caso o subject não seja iniciado por uma
chave pública, considera-se que o nome pode ser encontrado dentro do espaço de nomes
local. O validity specification descreve as condições de validade do certificado, podendo
indicar um intervalo de tempo ou até mesmo uma lista de revogação.

Um Certificado de Autorização consiste de cinco campos: issuer, subject, dele-
gation , tag e validity specification. Os dois primeiros têm função análoga ao Certificado
de Nome explanado anteriormente, sendo que o subject pode também indicar um grupo.
O campo delegation indica se o certificado pode ser delegado ou não. O tag especifica
que tipo de autorização (ou autorizações) o sujeito do certificado receberá. O validity
specification tem função análoga ao Certificado de Nome.

Através da indicação do campo delegation, um Certificado de Autorização pode
permitir que o sujeito do certificado delegue seus direitos a outros sujeitos. A Figura 15
mostra um exemplo tı́pico de delegação que poderia ocorrer no SPKI/SDSI. O detentor do
recurso sistema de arquivos (ou um sistema de gerenciamento que o represente) emite um
certificado com delegação para D1 permitindo o direito de escrever ou ler (RW), negando
porém a possibilidade que este direito possa ser redelegado (ND). Para o delegado D2,
no entanto, é permitido somente a leitura (R), sendo que este direito pode ser repassado
a terceiros (D). Na mesma Figura, o delegado D2 repassa o direito de leitura para o D3

indicando que este não pode ser redelegado. Ao acessar um determinado arquivo, D3

prova que tem este direito apresentando toda a cadeia de delegação (D2 R : D −→
D3 R : ND). Uma cadeia de autorização pode ser reduzida para uma delegação entre o
dono do recurso e aquele que o recebeu [Halpern and der Meyden, 2001].

5.4. Exprimindo opiniões em uma rede SPKI/SDSI
Em alguns ambientes especı́ficos, como os de grades computacionais, podem ha-

ver relacionamentos de confiança entre sujeitos de uma forma bem dinâmica. O modelo
de cadeias de confiança implementado pelo SPKI/SDSI, por outro lado, não valoriza este
tipo de interação. Para exemplificar, considere a cadeia de confiança na Figura 16; ela
representa a relação de confiança entre os sujeitos de A até D. Caso C não seja muito
confiável, porque age de forma indevida ou até mesmo por ser novo na grade, toda a
cadeia poderia estar comprometida.

Neste trabalho, propomos a utilização do conceito de lógica subjetiva na relação



Figura 15. Delegação de um Certificado

Figura 16. Cadeia de certificação com o nó C não muito confiável

de confiança entre os usuários. A lógica subjetiva é definida como uma lógica que opera
em nossas crenças subjetivas a respeito do mundo [Jøsang, 1997]. Assim, a confiança em
um sujeito, ou em uma chave criptográfica que o representa, poderia ser medida através
de opiniões geradas por outros sujeitos. Esta quantificação poderia ser utilizada pelo
provedor do recurso para decidir, utilizando suas polı́ticas de segurança, sobre o uso de
seus recursos.

5.4.1. Modelo de Jøsang

Para representar a opinião, utilizamos o modelo definido por Audun Jøsang [Jøsang,
1997,Jøsang, 1999]. A opinião é definida como a crença que um determinado sujeito tem
sobre uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa. Assim, por exemplo, pode-se utili-
zar este modelo para representar a seguinte opinião: “a chave de um determinado sujeito
é autêntica”. A opinião ω é expressa matematicamente como:

ω = {b, d, u} tal que b + d + u = 1, {b, d, u} ∈ [0, 1]3 (1)

onde b, d e u são números reais que representam, respectivamente, crença (belief ), descrença
(disbelief ) e incerteza (uncertainty). A opinião é representada através da letra ω e de letras
sobresescritas e subscritas de tal forma que

ωA
p = {bA

p , dA
p , uA

p } (2)

representa a opinião que um sujeito A possui sobre uma sentença p, com a crença, a
descrença e a incerteza definida por bA

p , dA
p , uA

p , respectivamente.

Jøsang descreve vários operadores lógicos para combinar opiniões [Jøsang, 1999].
Os operadores definidos podem ser equivalentes aos tradicionais como OR, AND, NOT ou
não tradicionais como CONJUNÇÃO, RECOMENDAÇÃO e CONSENSO. A CONJUNÇÃO



é usada quando um sujeito necessita juntar opiniões a respeito de duas sentenças indepen-
dentes. A RECOMENDAÇÃO acontece quando um sujeito B recomenda ao sujeito A
a sua opinião sobre uma sentença p. A opinião resultante pode ser interpretada como a
opinião A a partir da opinião que B possui. O CONSENSO é relativo à opinião formada
sobre uma sentença a partir de duas outras opiniões. A seguir a definição mais formal de
cada um destes operadores.

Definição 1: CONJUNÇÃO

Seja ωA
p = {bA

p , dA
p , uA

p } e ωA
q = {bA

q , dA
q , uA

q }, opiniões sobre as sentenças p e q,
respectivamente. A conjunção de ωA

p e ωA
q sobre as sentenças binárias p e q é definida por

ωA
pΛq = ωA

p ΛωA
q = {bA

pΛq, d
A
pΛq, u

A
pΛq} onde


bA
pΛq = bA

p bA
q

dA
pΛq = dA

p + dA
q − dA

p dA
q

uA
pΛq = bA

p uA
q + uA

p bA
q + uA

p uA
q

Definição 2: RECOMENDAÇÃO

Sejam A e B dois sujeitos onde ωA
B = {bA

B, dA
B, uA

B} é a opinião de A sobre a
recomendação de B e seja p uma sentença binária onde ωB

p = {bB
p , dB

p , uB
p } é a opinião

de B sobre p em recomendação a A. Então a opinião de A sobre p como resultado da
recomendação de B é definida por

ωAB
p = ωA

B ⊗ ωB
p = {bAB

p , dAB
p , uAB

p } onde


bAB
p = bA

BbB
p

dAB
p = bA

BdB
p

uAB
p = dA

B + uA
B + bA

BuB
p

Definição 3: CONSENSO

Sejam ωA
p = {bA

p , dA
p , uA

p } e ωB
p = {bB

p , dB
p , uB

p }, respectivamente as opiniões
tomadas pelos sujeitos A e B sobre uma afirmação. A opinião do CONSENSO tomada
por um sujeito imaginário [A,B] representando A e B é definida por

ωA,B
p = ωA

p ⊕ ωB
p = {bA,B

p , dA,B
p , uA,B

p } onde
bA,B
p = (bA

p uB
p + bB

p uA
p )/(uA

p + uB
p − uA

p uB
p )

dA,B
p = (dA

p uB
p + dB

p uA
p )/(uA

p + uB
p − uA

p uB
p )

uA,B
p = (uA

p uB
p )/(uA

p + uB
p − uA

p uB
p )

5.4.2. Aplicando o modelo de Jøsang no SPKI/SDSI

Neste trabalho propomos a aplicação do modelo de Jøsang no SPKI/SDSI. Es-
tendemos os conceitos de opinião para representar a confiança entre sujeitos de uma ca-
deia SPKI/SDSI, destacando quais operações que poderiam ser usadas para compor uma
opinião sobre esta cadeia. Ademais, definimos um gerador de opiniões que trata eventos
de segurança para gerar opiniões sobre sujeitos através de um sistema de créditos.

Os conceitos de lógica subjetiva associados ao modelo de Jøsang podem ser to-
mados para tentar minimizar o problema apresentado na Figura 16. Opiniões sobre os



Figura 17. Cadeia de certificação com o nó C não muito confiável

componentes de uma determinada cadeia de confiança poderiam nortear as decisões so-
bre o uso de recursos. As operações definidas por Jøsang, apresentadas anteriormente,
podem ser aplicadas sobre a cadeia para compor uma opinião.

textittextbfDefinição 4: Opinião entre sujeitos

Seja A um sujeito e b a sentença que afirma “O sujeito B é confiável”, então

ωA
b = {bA

b , dA
b , uA

b }

é a opinião de A sobre B ser confiável ou não.

A Figura 17 apresenta uma cadeia de confiança utilizando os conceitos de opinião
aqui apresentados. Neste exemplo, o sujeito A deseja verificar uma cadeia de confiança
através de delegações feitas a partir dele até o sujeito final D. Ele possui opiniões bem
formadas sobre a credibilidade de cada um dos participantes da cadeia, com exceção do
sujeito C. Na falta dessa informação, ele usa a sua opinião sobre a recomendação dada
por E para compor a opinião sobre C. A opinião final sobre a cadeia é conseguida através
do consenso de todas as opiniões tomadas pelo provedor do recurso A sobre cada um dos
sujeitos, incluindo a recomendação dada por E sobre C.

A Figura 18 mostra duas situações que representam a mudança de opinião de
um sujeito a partir de seu comportamento. Inicialmente elas partem de uma opinião ω0,
totalmente imprecisa, que é representada no modelo como a tupla {0, 0, 1}. Na primeira
situação, o sujeito possui um comportamento hostil e a opinião sobre ele mudaria ao longo
do tempo com uma tendência crescente da descrença. No caso extremo, a opinião poderia
alcançar a situação de alta descrença perto do ponto ωI = {0, 1, 0}. Na outra situação, um
comportamento amistoso faria a opinião mudar até um ponto que indicaria uma crença
maior. Note, na figura apresentada, que uma vez que a opinião poderia representar se
um determinado usuário é confiável ou não, as áreas hachureadas simbolizariam regiões
onde se classificariam os amigos, inimigos ou desconhecidos, sendo eles muito confiáveis,
pouco confiáveis ou sem muita certeza disso, respectivamente.

Para gerar uma opinião é necessário ter mecanismos que obtenham informações
que sejam usadas para decidir se um sujeito é confiável ou não. A Figura 19 mostra



Figura 18. Mudança de opinião

os tipos de dados de entrada que poderiam ser usados para compor um julgamento. O
histórico de relacionamentos entre pares, indicando uso correto de recursos cedidos, po-
deria influenciar positivamente a crença em um sujeito. Os registros (logs) de eventos de
segurança relevantes, por outro lado, poderia ser usado para aumentar a descrença em um
sujeito. Um usuário poderia intervir manualmente sobre a apreciação da credibilidade de
um sujeito de acordo com suas próprias convicções. O padrão de uso de um usuário, por
sua vez, poderia ser usado para apontar ações indevidas que fogem daquilo que é esperado
para um determinado sujeito ou tipo de usuário. Finalmente, outras informações poderiam
ser utilizadas da mesma maneira a contribuir na definição de um ponto que represente a
opinião sobre um sujeito.

Figura 19. Gerador de opiniões

A Tabela 4 mostra uma possı́vel maneira de incrementar a opinião através de um
sistema de crédito. Neste sistema, as operações de crédito de crença e descrença ocor-



reriam de acordo com pesos w definidos para cada operação. Estes pesos poderiam ser
associados a valores ponderados de acordo com valores padrão ou definidos através de
intervenção do usuário. Assim, de acordo com a mesma tabela, uma operação de crédito
de crença corresponderia a um débito do mesmo valor de descrença para manter a relação
definida em (1). Um aumento da incerteza, por sua vez, corresponderia a uma diminuição
de crédito na crença e descrença. Dessa maneira, a opinião poderia mudar de acordo as
várias interações entre sujeitos.

Tabela 4. Sistemas de créditos para o modelo de opinião.

Operação de credito b d u
Crença +w -w 0
Descrença -w +w 0
Incerteza −w

2
−w

2
+w

5.4.3. Extensão do Modelo SPKI/SDSI

Para estender o SPKI/SDSI propomos a criação de um Certificado de Opinião
contendo quatro campos: issuer, subject, opinion e validity specification. O issuer é o
emissor da opinião, o sujeito que dará seu juı́zo sobre um outro. O subject é o sujeito a
ser julgado, aquele sobre o qual foi formada uma opinião. O campo opinion é a opinião
propriamente dita; ela é composta de três subcampos: crença, descrença e incerteza, de
acordo com o definido por (1) e (2). Esta opinião é construı́da sobre a seguinte sentença
“emissor confia no sujeito”, ou seja, ela representa a opnião gerada pelo emissor que
diz o quanto ele confia no sujeito alvo do certificado. Finalmente, validity specification,
representa a condição de validade do certificado, um intervalo de tempo, por exemplo.

A extensão proposta agrega ao modelo SPKI/SDSI a possibilidade de pares de
sujeitos ajuizarem opiniões entre si, o que traz vantagens claras. Primeiro, a composição
de opiniões resulta numa verificação de cadeia que considera as opiniões não binárias
tomadas para todos os sujeitos envolvidos. Através desta extensão, é possı́vel provar
matematicamente que uma cadeia longa resulta numa opinião composta (conjunção) que
tende a aumentar a incerteza. Segundo, caso haja o conceito de federação em uma grade
computacional, uma confiança maior entre os membros, reforçará as relações entre eles
permitindo que o uso de seus recursos possam ser priorizados. Finalmente, o teor não
binário para a confiança entre sujeitos permite que o acesso aos recursos possa ser efetu-
ado com restrições (menos disco do que o desejado, por exemplo), de acordo com polı́ticas
de segurança apropriadas. Por exemplo, um sujeito cuja a opinião tende a ser confiável
poderia obter o acesso a leitura e escrita em um sistema de arquivos; um outro sujeito,
não confiável, teria o acesso ao recurso negado. No mesmo exemplo, um sujeito medi-
anamente confiável poderia obter o acesso ao sistema de arquivos somente para leitura.
A seguir apresentar-se-á um ambiente de simulação usado para validar as extensões do
modelo SPKI/SDSI propostas aqui.



5.5. Simulações e resultados obtidos
Esta seção apresenta a implementação de uma simulação de um ambiente de grade

na qual se aplicou a extensão do modelo SPKI/SDSI proposta neste trabalho. A grade uti-
lizada foi definida de acordo com a arquitetura do InteGrade [Goldchleger et al., 2004].
Para realizar a simulação, utilizou-se Java e o simulador do projeto Bamboo (http:
//www.bamboo-dht.org) que permite comunicação usando mensagens assı́ncronas.
O ambiente de grade simulado foi composto por 100 sujeitos que representam os gerencia-
dores LRM. Por questão de simplificação, considerou-se que cada sujeito controla apenas
um recurso que pode ser acessado com ou sem restrições. O GRM6, por sua vez, provê
o serviço usado para resolver as cadeias de delegação, ou seja, como buscar opiniões re-
lativas aos sujeitos desconhecidos pertencentes a uma determinada cadeia. Finalmente, o
módulo LUPA disponibiliza informações sobre os perfis de uso dos sujeitos na grade.

A inicialização do ambiente ocorre da seguinte forma. Inicialmente, as opiniões
entre os sujeitos da grade é incerta (ω = {0, 0, 1}, para o modelo de opinião usado). Em
seguida, os sujeitos aleatoriamente delegam seus recursos para outros sujeitos da grade.
Depois disso, todos os sujeitos da grade tentam acessar recursos e, de acordo com as ações
tomadas, as opiniões entre os pares de sujeitos são geradas. Estas ações são executadas
considerando que alguns sujeitos presentes na grade podem ter atitudes hostis, ou seja
tentam acessar recursos sobre os quais não tem direito. As opiniões foram atualizadas
utilizando as operações de crédito mostradas na Tabela 5, com o peso w fixado em 0.1.
Finalmente, as cadeias de confiança são criadas através da redelegação dos recursos de
forma aleatória, porém, em eventos independentes dos anteriores.

Tabela 5. Sistemas de créditos para o modelo de opinião.

Ações executadas Operação de crédito w

Acesso legı́timo ao recurso Crença 0.1
Acesso legı́timo ao recurso, porém fora do padrão de uso Descrença 0.1
Acesso ilegı́timo ao recurso Descrença 0.1

No ambiente simulado, cada sujeito da grade apresenta uma cadeias de confiança,
obitidas no passo anterior, sempre que necessita acessar um recurso. Três nı́veis de
opinião foram definidos para permitir o controle de acesso aos recursos. Os recursos po-
dem ser acessados sem nenhuma restrição se o resultado da conjunção entre as opiniões
sobre cada elemento da cadeia atingir um nı́vel de confiança considerado aceitável (Wr(b, d, u)
onde b ≥ 0.6, d ≤ 0.2, u ≤ 0.2). Caso a opinião sobre a cadeia esteja entre os valores
Wb(b, d, u) onde b > 0.2, d ≤ 0.2, 0.2 < u < 0.6), uma restrição é feita no acesso ao
recurso. Em ambos os casos anteriores, se o dono do recurso não possuir opinião sobre
um outro sujeito que pertence à cadeia apresentada a ele, este poderá fazer uma busca na
rede e compor uma recomendação. Finalmente, se a opinião tomada para a cadeia estiver
fora das faixas definidas, o acesso ao recurso é negado, apesar da cadeia ser considerada
válida.

6O GRM já possui um serviço de busca de informação sobre recursos (Trader) na sua implementação
original. Este serviço foi representado na simulação.



O experimento foi dividido em duas partes, sendo que que em ambas existem su-
jeitos hostis e normais. Os sujeitos hostis executam ações impróprias e recebem opiniões
negativas. Sua presença em uma cadeia pode resultar em acesso negado. Por outro lado,
sujeitos normais somente executam ações corretas e recebem opinião positiva. Na pri-
meira parte do experimento, as cadeias de confiança formam um grafo aleatório, na se-
gunda parte formam uma topologia denominada Scale-free Network.

A Scale-free network é um tipo de grafo em que alguns vértices (denominados
hubs) têm alto grau de conectividade. Em 1999, Albert Lázló Barabási e Réka Albert
mapearam a conectividade de páginas Web e descobriram que ela seguia uma distribuição
especı́fica (power-law) [Barabasi and Albert, 1999]. Estas caracterı́sticas ocorrem em
outras redes como as elétricas, sociais e referências de artigos na literatura cientı́fica. Se
considerarmos o crescimento potencial da computação em grade, podemos supor que este
modelo é adequado para representar relações de confiança em uma grade de grande escala.

Em uma scale-free network a probabilidade que um vértice na rede esteja conec-
tado a k outros vértices segue a distribuição P (k) ∼ k−γ . Ela pode ser construı́da através
da adição de nós para uma rede existente. Ligações são introduzidas para nós já existen-
tes com a probabilidade

∏
(ki) = ki/

∑
jkj , onde ki é a conectividade do vértice i. Nós

usamos o seguinte algoritmo de Albert e Barabási para gerar uma scale-free network:

1. Inicie com um grafo completo com um pequeno número de nós (m0)
2. A cada passo adicione um novo nó com grau m < m0. A probabilidade de ligação

do nó será
∏

(ki) = ki/
∑

jkj

A simulação foi repetida 30 vezes. Como cada simulação é independente e dura
cerca de 1 hora, ela foi executada em paralelo em uma grade InteGrade. Nossa simulação
usou como parametros de rede o conjunto de dados gerados pelo King [Gummadi et al.,
2002] que é largamente usado em simulações e representa um ambiente real de rede. Este
conjunto de dados é formado pela matriz que representa a latência entre máquinas de
uma rede extraı́da de medidas reais de 2048 servidores DNS. Nossa simulação colheu
aleatoriamente amostras da latências de rede do conjunto de dados do King e as usou
como parâmetro.

Nós medimos a relação entre o número de cadeias aceitas e rejeitadas e a por-
centagem de elementos hostis na grade. O objetivo destas medidas foi verificar se a
proposta da extensão do SPKI/SDSI possui o comportamento desejado em uma ambi-
ente de grade. Durante a simulação, nós consideramos o comportamento da proposta nas
topologias aleatórias e scale-free network.

A Figura 20 mostra a curva que representa a porcentagem de cadeias aceitas em
relação à porcentagem de sujeitos não confiáveis na grade. Como visto na figura, assim
como esperado, há decréscimo no número de cadeias com o aumento de sujeitos não
confiáveis na grade. Contudo, a topologia scale-free decai com uma taxa menor. Nós
verificamos que a presença de hubs confiáveis na topologia scale-free melhora a opinião
de todas as cadeias delegadas que os contém.

A Figura 21 mostra a curva que representa a média do comprimento válido de
uma cadeia. Um comprimento válido de uma cadeia foi definido como o comprimento do
maior fragmento da cadeia que possui uma opinião válida. Uma opinião válida é aquela
que permite o acesso ao recurso com ou sem restrições como definido anteriormente. Por
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Figura 20. Cadeias aceitas versus a porcentagem de sujeitos não confiáveis

exemplo, a cadeia A → B → C → D tem o comprimento válido igual a 2 se a conjunção
ωA

b∧c(bb∧c, db∧c, ub∧c) tem bb∧c = 0.6, db∧c = 0.2, ub∧c = 0.2 e ωA
d (bd, dd, ud) tem bd < 0.6.

Como pode ser visto na mesma figura, o comprimento decai com o acréscimo de sujei-
tos não confiáveis na grade. Com a diminuição do comprimento válido das cadeias, foi
percebido que os nós formaram agrupamentos virtuais de sujeitos mutuamente confiáveis.
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Figura 21. Secure chain length versus percentage of untrusted subjects

Uma outra informação analisada foi a caminhada segura na rede de confiança
composta por todas as cadeias de uma grade em um determinado instante. Nós consi-
deramos que uma rede de confiança pode ser representada como um grafo cujos vértices
são sujeitos, as arestas orientadas representam delegações e as opiniões, como definido
neste trabalho, são os pesos das arestas. Uma caminhada segura pode ser definida como
uma caminhada em um grafo que representa uma rede de confiança onde a conjunção dos
pesos das arestas resulte numa opinião válida.

A Figura 22 mostra caminhadas seguras na rede de confiança de uma grade. Para
simplificar a apresentação , a simulação apresentada na figura possui somente 10 nós e
representa uma topologia scale-free. Os rótulos das arestas representam as delegações



entre os sujeitos. Por exemplo, 10 → 3 significa que o Recurso 10 foi delegado para
o Sujeito 3. Uma aresta impressa com linhas pontilhadas indica um caminho inseguro;
em outras palavras, a opinião resultante alcançou valores baixos. Na figura podemos ver
que a cadeia de confiança (3 → 2 → 5) indica que o recurso delegado pelo o Sujeito 3
pode ser usado pelo Sujeito 2, mas a conjunção das opiniões que inclui o Sujeito 5 nega o
acesso para ele.

Figura 22. Caminhada segura na rede

Sujeitos não confiáveis na Figura 22 estão representados como losângo. Nós po-
demos notar que estes sujeitos ficaram isolados na grade pois não há delegação válida
chegando até eles. Isto ocorre por que suas reputações foram propagadas na rede. Em um
ambiente de grade computacional esta situação é interessante pois ele conecta sujeitos de
diferente domı́nios administrativos. Se há um sujeito malicioso na grade o sistema reage
e o isola.

5.6. Considerações finais e trabalhos futuros

A implementação do repositório seguro de aplicações disponibilizou aos seus
usuários três dos quatro fundamentos básicos na implementação de sistemas de segurança:
confidencialidade, integridade e uso legı́timo. A confidencialidade e a integridade são



oferecidas através do uso de serviços disponı́veis na API GSS. O fato de todas as men-
sagens entre clientes e o repositório de aplicações serem protegidas por assinatura e
criptografia, reforça estes dois fundamentos. A sessão estabelecida, com autenticação
prévia dentro de um contexto de segurança, acrescida da visão limitada de cada usuário
às aplicações registradas, possibilita o uso legı́timo dos recursos. No entanto, o repo-
sitório seguro de aplicações nã oferece o fundamento da disponibilidade, uma vez que um
usuário malicioso poderia impossibilitar a sua utilização sobrecarregando-o através de
ataques de negação de serviços, por exemplo. Devido a natureza dos potenciais usuários
(i.e., computação de alto desempenho a baixo custo), a proteção contra ataques deste tipo
nó é nossa prioridade no momento. Como recurso adicional, o repositório seguro im-
plementa o armazenamento de registros (logs) para auxiliar na análise de incidentes de
segurança que possam ocorrer.aplicações registradas, possibilita o uso legı́timo dos re-
cursos. No entanto, o repositório seguro de aplicações não oferece o fundamento da dis-
ponibilidade, uma vez que um usuário malicioso poderia impossibilitar a sua utilização
sobrecarregando-o através de ataques de negação de serviços, por exemplo. Devido a
natureza dos potenciais usuários (i.e., computação de alto desempenho a baixo custo), a
proteção contra ataques deste tipo não é nossa prioridade no momento. Como recurso adi-
cional, o repositório seguro implementa o armazenamento de registros (logs) para auxiliar
na análise de incidentes de segurança que possam ocorrer.

A extensão para redes de confiança apresentada como uma solução mais abran-
gente para sistemas distribuı́dos, permite que o SPKI/SDSI seja usado em ambientes
de grande escala com os benefı́cios aqui discutidos. A extensão agrega ao mecanismo
de segurança caracterı́sticas que permitem a definição de ferramentas e arquiteturas de
segurança flexı́veis.

A flexibilidade e a descentralização providas pelo SPKI/SDSI são caracterı́sticas
que permitirão que a arquitetura a ser implementada seja usada em ambientes heterogêneos
e dispersos sobre uma rede de grande abrangência. A utilização das cadeias de confiança,
sobretudo com a proposta de extensão ao modelo SPKI/SDSI, permitirá uma granulari-
dade menor na definição de polı́ticas de segurança em ambientes de grades computacio-
nais, em geral, e oportunistas em particular.

A extensão proposta apresentada norteará o desenvolvimento de um sistema de
segurança para Grades computacionais. A flexibilidade e a descentralização são carac-
terı́sticas que permitem que esta seja usada em ambientes heterogêneos e dispersos so-
bre uma rede de grande abrangência. A utilização das redes de confiança, sobretudo
com a proposta de extensão ao modelo SDSI/SPKI, permite uma granularidade maior na
definição de polı́ticas de segurança em ambientes de grade.
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texto dos Minicursos, pages 63–123. 20o Simpósio Brasileiro de Redes de Computa-
dores (SBRC2002), Búzios, RJ, Brasil.
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