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Security Technology for Smart Grid Networks

Muitas das tecnologias usadas nas redes elétricas atuais estão defasadas e, em muitos
casos, são não confiáveis e, por isso, há um consenso de que a rede elétrica necessita de
atualizações para se tornar mais eficiente e confiável. Algumas dessas atualizações, como
a implantação de mecanismos inteligentes na rede e formação de uma rede de comunicação
entre os elementos da rede elétrica, não só melhoram a eficiência e confiabilidade da rede,
mas também introduzem novas vulnerabilidades. Assim, tecnologias usadas nas redes de
comunicações atuais passam a ser necessárias de serem incorporadas nas redes elétricas
inteligentes. Dessa forma, é necessária uma solução de segurança para as redes elétricas
inteligentes, mas que seja eficiente e apresente um baixo custo. O artigo, então, propõe o
uso da Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI – Public Key Infrastructure) e de técnicas
de computação confiável (Trusted Computing) para prover segurança nas redes elétricas
inteligentes.

A segurança da comunicação em rede elétricas inteligentes é um problema cŕıtica de-
vido ao potencial crescimento de ataques nessas redes e devido, também, aos potenciais
incidentes em setores cŕıticos, já que estão todos cada vez mais conectados. Alguns or-
ganismos internacionais trabalham no desenvolvimento de requisitos de segurança para
redes elétricas inteligentes, tais como: American Electrical Reliability Corporation - Criti-
cal Infrastructure Protection (NERC CIP); a International Society of Automation (ISA),
IEEE (1402), o National Infrastructure Protection Plan (NIPP) e o National Institute
of Standards and Technology (NIST). No entanto, ainda ehá outras padronizações mais
gerais de segurança que podem ser aplicadas às redes elétricas inteligentes, como a ISO
17799, a FIPS 201, outras resoluções da NIST e DISA Security Technical Implementation
Guides (STIGs).

A segurança das redes elétricas inteligentes dependem de técnicas de autenticação,
autorização e privacidade. Quanto à privacidade, há tecnologias bem maduras, como o
AES (Advanced Encryption Standard) e o 3DES (Triple Data Encryption Algorithm). A
tecnologia correta a ser utilizada depende do recurso de comunicação a ser protegido.
Para garantir a autenticação e a autorização em redes elétricas inteligentes, a primeira
parte da proposta do artigo é o uso da infraestrutura de chaves públicas para distribuir e
verificar os certificados dos componentes da rede.

Sistema de gerenciamento de confiança baseados em PKI podem ser adaptados para
os operadores redes elétricas inteligentes, provendo segurança e se adequando aos padrões
e guias de segurança já estabelecidos. O artigo argumenta que utilizando a tecnologia
de PKI juntamente com elementos de computação confiáveis, associados a outros com-
ponentes da arquitetura, é a melhor solução global para as redes elétricas inteligentes,
pois garante a incorporação de elementos de autenticação no próprio certificado de cada
dispositivo e, assim, garante que o dispositivo não imponha ou prolongue interrupções de
serviço, devido à inacessibilidade de um servidor de autenticação. Portanto, a inclusão
destes elementos de PKI permite que uma arquitetura de segurança global, abrangente e
de baixo custo para a segurança possa ser alcançada.

Como as redes elétricas fazem parte da infraestrutura cŕıtica, elas requerem os mais
altos ńıveis de segurança. Assim, uma arquitetura global de segurança deve ser projetada
desde o ińıcio. Essa arquitetura deve apresentar um conjunto coeso de requisitos e normas
de segurança. Assim, a criação dos requisitos de segurança e dos padrões de segurança
são passos fundamentais na definição das redes elétricas inteligentes seguras, pois tais
requisitos e padrões devem reger o funcionamento das redes elétricas por muitos anos.



Information security management: understanding ISO 17799

A ISO 17799 é um padrão geral de segurança da informação, regido por “diretrizes”e
“boas práticas”. O objetivo da segurança da informação é proteger o patrimônio de uma
organização, a fim de garantir a continuidade dos negócios, minimizar os danos ao negócios
e maximizar o retorno sobre os investimentos. De acordo com a ISO 17799, a segurança
da informação é caracterizada como a preservação da confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informação.

Um sistema completamente seguro é aquele em que os servidores estão localizados em
salas sem portas ou janelas e completamente desconectados da rede. Assim, segurança da
informação é uma questão de compensação, equilibrando os requisitos de negócios com a
tŕıade de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

A ISO 17799 consiste de 10 controles de segurança que são usados como a base para
a avaliação do risco de segurança. O primeiro é o controle da poĺıtica de segurança, que
aborda de apoio à gestão, compromisso e direção em cumprir metas de segurança da in-
formação. O segundo, o controle de segurança da organização, aborda a necessidade de
uma estrutura de gerenciamento que crie, sustente e gerencie a infraestrutura de segurança.
Em seguida, o controle de classificação dos ativos aborda a capacidade da infraestrutura
de segurança para proteger os ativos organizacionais. Já o controle da segurança pessoal
lida com a capacidade da organização para mitigar o risco inerente às interações huma-
nas. Em quinto, o controle de segurança f́ısica e ambiental pondera sobre riscos inerentes
às instalações da organização. Em seguida, o controle da comunicação de operações de
gestão aborda a capacidade da organização para garantir o funcionamento correto e se-
guro de seus ativos. O controle de acesso, por sua vez, lida com a capacidade de uma
organização para controlar o acesso a ativos baseados em negócios e requisitos de segu-
rança. Na sequência, o controle do desenvolvimento de sistemas e de manutenção aborda
a capacidade da organização de assegurar que a segurança apropriada para os sistemas de
informação é incorporada e mantida. O controle da gestão da continuidade dos negócios
aborda a capacidade da organização em lidar com interrupções das operações normais.
Por fim, o controle de conformidade aborda a capacidade da organização em manter-se
em conformidade com a regulamentação, legal, contratual e requisitos de segurança.

O processo para implementar a gestão da segurança da informação de acordo com a
ISO 17799 é composto de oito passos. O primeiro passo é a obtenção do apoio da gestão
superior, ou seja, obter o apoio do gerente superior ao ńıvel organizacional em que deseja
implantar a ISO 17799. O segundo passo define um peŕımetro de segurança, isto é o
domı́nio que deve ser certificadas com a ISO 17799. Em seguida, no terceiro passo, cria-se
poĺıtica de segurança da informação. A poĺıtica pode estar contida em um documento de
orientação, vários documentos adaptados a diferentes públicos ou declarações de poĺıticas
incorporadas dentro dos padrões. Na quarta etapa, deve-se cria um sistema de gestão
de segurança para implementar, gerenciar, manter e reforçar o processo de segurança da
informação. No quinto passo, executa-se a avaliação de riscos de segurança, através do
desenvolvimento de uma gestão de risco e estratégia de mitigação, segundo a qual os ativos,
ameaças e vulnerabilidades são identificadas e os riscos proporcionais são quantificados. O
sexto passo define que seja selecionado e implementado os controles para mitigar os riscos
identificados na avaliação de risco. No passo sete, cria-se a declaração de aplicabilidade.
Por fim, no passo oito, é definida a auditoria, que permite uma análise da implementação
da infraestrutura de segurança da informação.

Normas de segurança da informação internacionalmente aceitas ainda são muito re-
centes e, por isso, é esperado que a ISO 17799 evolua ao longo do tempo, pois a ISO
17799 é muito flex́ıvel e, portanto, apresenta algumas deficiências. Dessa forma, a ISO
17799 pode ser definida com um conjunto de “boas práticas”para gestão da segurança da
informação.



Internet do Futuro: Um Novo Horizonte

O sucesso da Internet é baseado em dois pilares, o serviço de transferência fim-a-
fim e a pilha de protocolos TCP/IP. Na arquitetura atual da Internet, a inteligência da
rede está localizada nos sistemas de extremidades da rede, enquanto o núcleo é simples
e transparente. Embora, essas sejam as razões do sucesso da Internet, paradoxalmente,
também são as razões para o seu engessamento. Os nós do núcleo da rede são simples
e não fornecem informações sobre o funcionamento da rede. Isso implica que o usuário
fique frustrado quando algo não funciona, pois ele não obtém da rede informação de
onde se encontra o erro. Outras consequências do núcleo simples e transparente é que
há uma grande sobrecarga de configurações manuais, depuração de erros e projeto de
novas aplicações. Outra limitação da Internet atual é que o modelo TCP/IP apresenta
alguns problemas estruturais que são dif́ıceis de serem resolvidos, tais como escalabilidade,
mobilidade, gerenciamento e segurança.

A estrutura da Internet vem se modificando, ao longo dos anos, através de “remen-
dos”. Essas modificações foram introduzidas na rede para atender novas demandas e
requisitos que não estavam previstos no projeto original. Assim, a Internet foi sendo
“remendada” com a criação das sub-redes, dos sistemas autônomos, do serviço de nome
de domı́nios (DNS - Domain Name Service, do Classless Inter-Domain Routing (CIDR),
entre outros. Esses “remendos” foram criados para fornecer escalabilidade à rede. Já
o TCP sofreu modificações para introdução do controle de congestionamento, pois com
o crescimento acelerado da rede, a Internet chegou a passar por uma série de colapsos
devido a congestionamentos. O protocolo IP também sofreu “remendos”. Alguns “re-
mendos” no IP foram a criação do IP multcasting, que permite que uma estação envie
dados para um grupo de estações; o IPv6, que tinha como objetivo aumentar o número de
endereços dispońıveis, simplificar o cabeçalho IP, melhorar o suporte para opções, permitir
a identificação de fluxos, inserir mecanismos de autenticação e de privacidade na camada
IP; a criação do Networking Address Translation (NAT), que quebra o prinćıpio do en-
dereçamento global único, pois um conjunto de estações passam a ser endereçado por um
único endereço válido; o IPsec, que introduz prinćıpios de segurança na camada IP; e o
IP móvel, que opera através de túneis para fornecer mobilidade às estações na camada IP.
Embora esses remendos tenham sido adotados para atender novas demandas para a In-
ternet, a introdução de novas mudanças encontra dificuldades e a rejeição dos provedores
de serviços. Os provedores de serviços não se arriscam a implementar novos serviços que
possam indisponibilizar, mesmo que temporariamente, o uso da rede, ou que não sejam
garantidamente seguros e robustos. Sendo assim, a evolução através de “remendos” já se
mostra precária para alguns cenários.

A implantação de novos protocolos e serviços no núcleo da Internet atual sofre a
rejeição de parte dos provedores de serviços devido ao grande risco que essas mudanças
podem representar para o bom funcionamento da rede. Uma das propostas para conciliar
o desenvolvimento de inovações e tráfego de produção é a virtualização de redes, pois,
nesse ambiente, o substrato f́ısico é compartilhado por diferentes redes virtuais, isoladas
entre si. Como as redes virtuais são isoladas, o tráfego experimental não influencia o
tráfego de produção. O micurso, então, aponta o modelo de redes virtuais paralelas
como uma das principais abordagens para a Internet do Futuro, na qual cada rede virtual
possui a sua própria pilha de protocolos e arcabouço de gerenciamento. As redes virtuais
devem ser totalmente isoladas e, portanto, o funcionamento de uma rede não deve afetar
o funcionamento das outras redes.



Network virtualization: state of the art and research challenges

A virtualização de redes é vista sob duas óticas diferentes: a dos puristas, que a
enxergam como uma ferramenta para avaliar novas arquiteturas, e a dos pluralistas, que
a concebem como um item fundamental para agregar diversidade de atributos às redes
de nova geração. De fato, a virtualização de redes é definida como a divisão do papel
dos atuais ISP (Internet Service Providers) em dois novos agentes, os InPs (Infrastructure
Providers), que fornecem e gerenciam a infraestrutura f́ısica da rede, e os SP (Service
Providers), os quais criam redes virtuais (VN) agregando os serviços providos por diversos
InPs.

A ideia de múltiplas redes coexistindo não é restrita à virtualização de redes. Sob uma
abordagem históricas, outras propostas já apresentavam essa caracteŕıstica, como VLANs,
VPNS, redes ativas e redes sobrecamada. Uma VLAN (Virtual Local Area Network) é um
agrupamento de estações logicamente interconectadas, com um único domı́nio de broad-
cast, independentemente das suas ligações f́ısicas. Uma VPN (Virtual Private Network) é
uma rede privada que interconecta estações geograficamente distribúıdas através de uma
rede pública, porém protegida pelo uso de túneis privados e seguros. As redes ativas
permitem criar, implantar e gerenciar novos serviços sob demanda, criando ambientes
programáveis e isolados, para permitir que códigos conflitantes não gerassem a instabili-
dade das redes. Por fim, as redes de sobrecamada são divisões lógicas da rede, constrúıdas
sobre um substrato f́ısico já existente. A maioria das redes de sobrecamada são projetadas
como aplicações sobre o IP e, assim, estão sujeitas às mesmas limitações da Internet atual
que é baseada na conectividade do IP.

A virtualização de redes, por sua vez, diferentemente das soluções baseadas em IP da
Internet atual, baseia-se na execução em paralelo de redes heterogêneas que suportam
diferentes arquiteturas de redes de diversos SPs. Nesse cenário, cada SP pode contratar a
infraestrutura f́ısica de um ou mais InPs e implantar sua rede virtual com qualquer pilha
de protocolos. Nesse sentido, uma rede virtual (VN) é um conjunto de nós conectados por
um conjunto de enlaces virtuais para formar uma topologia virtual. Cada rede virtual, por
definição, é operada e gerenciada por um único SP, mesmo que a infraestrutura f́ısica em
que se apoia seja provida por diferentes InPs. Assim, a virtualização de redes se apoia nos
seguintes prinćıpios: coexistência, recursão, herança e revisitação. Os principais objetivos
da virtualização de redes são a flexibilidade de se adaptar às demandas, a facilidade de se
realizar o gerenciamento das redes virtuais, a escalabilidade, a heterogeneidade das redes
e o suporte às redes legadas.

A área de pesquisa em virtualização de rede ainda encontra-se voltada para resolver
desafios inerentes a virtualização, ao invés de focar-se no desenvolvimento de um ambiente
de rede virtual completo. Os principais desafios são: a definição de uma interface comum
de implantação de redes virtuais entre os diversos InPs; a sinalização e a inicialização de
redes entre InPs; a descoberta de recursos e topologia pelos SPs; a alocação e controle
de recursos, assim como o controle de admissão de novas redes virtuais, por partes do
InPs; o endereçamento em redes virtuais; o controle da configuração das redes virtuais;
a recuperação de falhas; a segurança e a privacidade entre as redes virtuais; e, por fim,
problemas de interoperabilidade entre os diversos InPs.

Mesmo como diversos desafios ainda por resolver, a virtualização de redes é apontada
por muitos pesquisadores uma necessidade, já que a virtualização de redes têm o potencial
de promover a inovação através de tecnologias novas em paralelo com a rede legada. Dessa
forma, a virtualização de redes têm sido tema de diversos projetos por todo o mundo.
Contudo, a criação de um ambiente de virtualização de redes não é uma tarefa trivial,
pois depende da satisfação dos conjunto de requisitos de caracteŕısticas e objetivos, os
quais não são facilmente atendidos.



Grandes Massas de Dados na Nuvem: Desafios e
Técnicas para Inovação

Estudos recentes revelam que a quantidade de dados gerados tende a crescer 50 ve-
zes em relação aos valores atuais até o final dessa década. Uma importante parte do
crescimento da escala de geração de dados é reflexo do surgimento e disseminação de
arquiteturas extenśıveis de computação em nuvem, que ampliam o acesso de empresas e
usuários ao poder de computação. A computação em nuvem permite indiv́ıduos, insti-
tuições públicas e organizações privadas a criarem e operarem sobre grandes massas de
dados. Assim, surge a possibilidade de os usuários finais virarem fontes de dados, as em-
presas passam a coletar, armazenar e analisar uma maior quantidade de dados sobre seus
clientes e fornecedores, os dados de sensores do mundo real são coletados e transferidos
para a nuvem e são analisados em tempo real. Nesse sentido, coletar, migrar e analisar
uma massa de dados de enorme dimensão é um desafio. Contudo, a análise dessas gran-
des massas de dados identifica padrões de comportamento que podem auxiliar usuários e
tornarem aplicações mais eficientes. A análise de padrões também pode ser usada como
vantagem competitiva de valor elevado ao traçar padrões de consumo ou de posśıveis
oportunidades de negócio em diversos segmentos de mercado. A captura, a migração, o
tratamento e a visualização das grandes massas de dados, independentemente da estru-
turação ou do tipo do dado, são desafios de Big Data ou grandes massas de dados. A
definição de algoritmos, poĺıticas e mecanismos para a migração dos dados também está
entre os principais desafios de Big Data. A migração dos dados é desafiadora, pois os pro-
tocolos de transporte convencionais e a infraestrutura dos datacenters atuais apresentam
limitações que dificultam grandes massas de dados de migrarem até seus consumidores
finais em tempo hábil de serem analisadas e processadas.

Uma das principais formas de se tratar as grandes massas de dados é através de ar-
quiteturas em aglomeração. Contudo, para utilizar essas arquiteturas é necessário um
arcabouço de software capaz tratar os problemas de grande volumes de dados como pro-
blemas menores e distribúı-los entre os diversos computadores em um centro de dados,
por exemplo. O arcabouço de software, no geral, é composto de um sistema operacional,
um sistema de arquivos distribúıdo, escalonadores e modelos de programação voltados
para esses cenários, como chamada de procedimentos remotos e o uso de arcabouços de
programação distribúıdos como o Hadoop e o MapReduce.

Um dos componentes principais para o tratamento de problemas de grandes massas
de dados é o centro de dados. Por sua vez, um dos principais fatores para a organização
e a implantação de centros de dados é o custo. Assim, o minicurso apresenta diversas
topologias e propostas de organização de centros de dados de forma a otimizar a sua
eficiência ao mesmo tempo em que reduz o seu custo. Dessa forma, as principais formas
de interconexão entre os componentes de um centro de dados são o uso de comutadores
Ethernet e de roteadores IP, assim como a Internet. Assim, uma das principais carac-
teŕısticas das soluções abordados é que objetivam a melhor utilização dos recursos da
Internet e dependem da infraestrutura da Internet para a transmissão de dados.

O minicurso abordou a importância do tratamento das grandes massas de dados como
uma forma de se extrair conhecimento, assim como apontou uma definição para o termo
‘Big Data”, que não se restringe ao tamanho dos dados, mas a dificuldade em tratá-
los mediante ao poder computacional atual. O tema ainda está em aberto e permite o
desenvolvimento de pesquisas em diversos diversas áreas e permite o desenvolvimento de
novas oportunidades principalmente relacionados com a análise dos dados, que é área mais
promissora quanto ao potencial retorno econômico.



A case for overlays in DCN virtualization

A tendência atual para a organização de redes de datacenters é tratar os servidores
virtuais como estações finais da rede f́ısica. Dessa forma, o número de estações finais
conectadas na rede do datacenter cresce substancialmente, em relação à interconexão
de somente servidores f́ısicos, e aumenta a complexidade da rede. Assim, as redes dos
datacenters necessitam de mais investimentos, aumentando a quantidade de comutadores
dispońıveis ou aumentando a capacidade dos comutadores dispońıveis, seja de memória
dispońıvel, seja de aprendizagem de novos endereços MAC. Por outro lado, as cargas de
trabalho dos datacenters podem variar dependendo de fatores externos e dos requisitos
de aplicação que executam no datacenter a cada momento. Contudo, atualmente, a
infraestrutra de rede dos datacenters permanece estática mesmo com as mudanças de
carga de trabalho. Portanto, da mesma forma como a virtualização de computadores
permitiu o melhor compartilhamento dos recursos computacionais ociosos, uma proposta
para melhor compartilhar a rede de datacenters é realizando a virtualização da rede. A
virtualização da rede consiste em criar redes virtuais independentes das caracteŕısticas
da infraestrutura f́ısica, isolando umas das outras, de forma dinâmica, configurável e
gerenciável.

Nesse sentido, a arquitetura de redes para datacenters DOVE (Distributed Overlay
Virtual Ethernet) é uma proposta de virtualização de redes que provê isolamento entre
redes virtuais, capacidade de reconfiguração dinâmica da rede e de gerenciamento da
rede virtual, independentemente da infraestrutura f́ısica preexistente no datacenter. A
arquitetura DOVE permite a criação de redes virtuais com espaços de endereçamentos
isolados e dinâmicas sobre uma infraestrutura f́ısica comum. O funcionamento do DOVE
baseia-se no encapsulamento de pacotes e na criação de uma rede de sobrecamada para
permitir a separação entre rede virtual e a rede f́ısica subjacente. Os pacotes Ethernet ao
sáırem de uma máquina virtual, são tratados pelo servidor f́ısico que hospeda tal máquina
virtual. O servidor f́ısico, então, encapsula os quadros Ethernet que deixam uma máquina
virtual em um pacote UDP, que também apresenta um cabeçalho DOVE. Os pacotes
encapsulados apresentam um campo para a marcação de qual rede virtual tal pacote
pertence. Os pacotes encapsulados, por sua vez, são endereçados ao IP do servidore
f́ısico que hospeda a máquina virtual de destino. No caso de pacotes de broadcast ou
de multicast, o pacote encapsulado é enviado a todos os servidores f́ısicos que hospedam
máquinas virtuais de rede virtual a que o pacote encapsulado se destina. No servidor
f́ısico ao qual o pacote encasulado se destina, quadro Ethernet original é recuperado após o
desencapsulamento do pacote. O encaminhamento baseado nos cabeçalhos IP e UDP mais
externos garantem a compatibilidade do pacote encapsulado com a infraestrutura de rede.
O encaminhamento e o roteamento dos pacotes encapsulados ocorrem na infraestrutura
f́ısica da rede, logo, as propriedades de conectividade e segurança da rede de sobrecamada
são as mesmas da infraestrutura f́ısica.

As duas principais vantagens do DOVE são a separação dos espaços de endereçamento
e a migração facilitada de máquinas virtuais. A separação dos espaços de endereçamento
refere-se ao fato de que o tráfego de cada rede virtual só é viśıvel para as estações finais
que pertençam àquela rede virtual. Dessa forma. A separação das redes virtuais permite
que cada uma possa ser gerenciada pelo seu próprio gerente de rede. Outra vantagem é a
migração de máquinas virtuais. Como a participação de uma máquina virtual a uma rede
virtual depende somente da configuração do sistema f́ısico que a hospeda, uma máquina
virtual pode ser migrada para qualquer servidor f́ısico do datacenter e mesmo assim manter
a sua conectividade à rede virtual bastando reconfigurar o servidor f́ısico.


