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Resumo 
 

Trabalhos anteriores estudaram características e peculiaridades das redes P2P, 

especialmente no que se refere aos aspectos de segurança da informação. A maioria dos 

trabalhos aborda, de alguma maneira, o compartilhamento de recursos e, em especial, o 

armazenamento de arquivos. Este trabalho complementa estudos anteriores e acrescenta 

novas definições referentes a este tipo de sistemas. Foi especificado e construído um 

sistema de armazenamento seguro baseado na tecnologia P2P (SAS-P2P), utilizando a 

plataforma JXTA. Tal sistema utiliza certificados digitais padrão X.509 e PKCS#12 

(RSA 1999), emitidos e gerenciados por uma infraestrutura de chaves públicas, que 

também foi especificada e construída baseada na tecnologia P2P (PKIX-P2P). 

As informações são armazenadas no sistema SAS-P2P em arquivos no formato 

XML que é especialmente preparado, facilitando a manipulação e interoperabilidade 

entre aplicações.  

O sistema SAS-P2P foi desenvolvido com o intuito de ser oferecido como um 

serviço complementar da rede GigaNatal, através do qual os participantes dessa rede 

possam, colaborativamente, construir uma área de armazenamento compartilhada com 

importantes recursos de segurança como disponibilidade, confidencialidade, 

autenticidade e tolerância a falhas. 

Além da especificação, construção e experimentos do sistema SAS-P2P como 

um todo, também foram realizados testes do módulo PKIX-P2P no que se refere à 

tolerância a falhas e cálculo efetivo da reputação das autoridades certificadoras 

participantes do sistema.  

 

Palavras-chave: Sistemas Distribuídos, Redes Peer-to-Peer, Segurança da 

Informação, Certificação Digital. 

  



 

 

Abstract 
 

Previous works have studied the characteristics and peculiarities of P2P 

networks, especially security information aspects. Most works, in some way, deal with 

the sharing of resources and, in particular, the storage of files. This work complements 

previous studies and adds new definitions relating to this kind of systems. A system for 

safe storage of files (SAS-P2P) was specified and built, based on P2P technology, using 

the JXTA platform. This system uses standard X.509 and PKCS # 12 digital certificates, 

issued and managed by a public key infrastructure, which was also specified and 

developed based on P2P technology (PKIX-P2P). 

The information is stored in a special file with XML format which is especially 

prepared, facilitating handling and interoperability among applications. 

The intention of developing the SAS-P2P system was to offer a complementary 

service for Giga Natal network users, through which the participants in this network can 

collaboratively build a shared storage area, with important security features such as 

availability, confidentiality, authenticity and fault tolerance. 

Besides the specification, development of prototypes and testing of the SAS-P2P 

system, tests of the PKIX-P2P Manager module were also performed, in order to 

determine its fault tolerance and the effective calculation of the reputation of the 

certifying authorities participating in the system. 

 

Keywords: Distributed Systems, Peer-to-Peer, Information Security and Digital 

Certification. 
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Capítulo 1.  

Introdução 
 

Redes de alta velocidade interligando empresas e instituições através de enlaces 

metropolitanos ou mesmo através de enlaces de longa distância já são uma realidade no 

Brasil. Em Natal, capital potiguar, foi instalada a Rede GigaNatal (GigaNatal 2010), que 

disponibiliza os serviços básicos das redes Metro-ethernet, interligando várias 

instituições de ensino e pesquisa da região metropolitana da cidade. 

A implantação da Rede GigaNatal despertou o interesse de estudantes e 

pesquisadores das áreas da computação, que buscam desenvolver novos serviços que 

agreguem benefícios aos usuários do sistema. Dentre os diversos serviços possíveis, 

considerou-se que a implantação de uma rede segura de armazenamento de dados 

poderia ser de interesse das instituições dessa rede metropolitana. Neste sentido, foi 

criado um grupo de estudos para especificar um sistema seguro de armazenamento 

distribuído de dados, que possa ser utilizado pelos usuários da Rede GigaNatal.  

Durante os estudos foi constatada a grande relevância que as redes P2P têm 

trazido à computação distribuída, principalmente em sistemas de armazenamento e 

compartilhamento de arquivos, fazendo com que essa tecnologia fosse escolhida para a 

pesquisa.  

Embora a tecnologia P2P tenha sido apontada como a mais indicada para o 

sistema de armazenamento seguro de arquivos, atender aos requisitos de segurança para 

esse tipo de rede ainda é um grande desafio. Os princípios de confidencialidade, 

integridade e disponibilidade preconizados pela NBR ISO 17799:2001 são difíceis de 

ser atingidos em ambientes peer-to-peer. Além disso, outros aspectos importantes da 

segurança da informação como: autenticação, autorização e auditoria precisam estar 

presentes nesse tipo de sistema. 

Outro ponto importante identificado durante a pesquisa foi a quebra do 

paradigma de perímetro de segurança. A estratégia de estabelecer um perímetro de 

segurança para os dados não se aplica ao ambiente distribuído objeto desse estudo, pois 
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os dados ficarão espalhados nos vários nós participantes da rede. Dessa forma, faz-se 

necessária uma reavaliação dos controles que implementam os aspectos de segurança da 

informação definidos na NBR ISO 17799:2001, visto que nessa nova aplicação, os 

dados não ficam mais armazenados em servidores de arquivos específicos, confinados 

nas redes locais e protegidos por sistemas de firewall, mas sim nos diversos 

computadores participantes do sistema, independente de sua localização física. Nesse 

novo paradigma, sem perímetro de segurança, as unidades de dados espalhadas nos 

diversos nós da rede devem, por si só, serem capazes de garantir sua própria segurança. 

Visando dotar o sistema de armazenamento com os requisitos de segurança 

necessários para operação na Rede GigaNatal, foi desenvolvido o sistema SAS-P2P – 

Sistema de Armazenamento Seguro utilizando a tecnologia P2P, que se utiliza de 

mecanismos e técnicas de criptografia devidamente adaptadas dos sistemas tradicionais 

para o ambiente peer-to-peer. 

Para que o sistema SAS-P2P possa oferecer os requisitos mínimos de segurança 

exigidos para esse tipo de aplicação foi desenvolvido um módulo adicional de 

gerenciamento de chaves públicas que opera no ambiente P2P. O módulo PKIX-P2P 

cria e gerencia uma infraestrutura de chaves públicas integrado, mas não restrito ao 

sistema SAS-P2P. 

1.1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma arquitetura, o desenvolvimento e a 

validação do sistema SAS-P2P – Sistema de Armazenamento Seguro, utilizando 

tecnologia P2P, assim como também apresentar os resultados obtidos com a versão 

inicial do sistema através de experimentos realizados em laboratório. Para isso, é feita 

inicialmente uma sucinta compilação bibliográfica sobre arquiteturas de sistemas 

tradicionais e sistemas que utilizam a tecnologia peer-to-peer, especialmente os que 

tratam de armazenamento de arquivos, com objetivo de dar suporte teórico ao 

entendimento do sistema SAS-P2P, que foi desenhado e desenvolvido como uma 

proposta de serviço a ser disponibilizado na Rede GigaNatal, através do qual as 

instituições participantes do sistema poderão utilizar, de forma eficiente e segura, seus 

recursos de armazenamento de dados.  
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1.2. Descrição do documento 

O presente trabalho faz uma abordagem teórica dos elementos de sistemas 

tradicionais centralizados, apresentando suas vantagens e desvantagens. Apresenta um 

estudo mais aprofundado sobre os elementos da arquitetura peer-to-peer para que, dessa 

forma, seja possível estabelecer parâmetros comparativos entre as arquiteturas, visando 

justificar a proposta dos mecanismos de segurança aplicados ao SAS-P2P - Sistema de 

Armazenamento Seguro, utilizando tecnologia P2P, proposto neste documento. Para 

isto, esse documento está estruturado da seguinte forma:  

 

� No Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos de segurança da 

informação, topologias, elementos e características da arquitetura centralizada e 

da arquitetura descentralizada peer-to-peer, apresentando seus respectivos 

elementos, características, vantagens e desvantagens; 

� No Capítulo 3 são apresentados os trabalhos relacionados; 

� O Capítulo 4 descreve o sistema SAS-P2P, detalhando a topologia sugerida, seus 

elementos e forma de funcionamento; 

� No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos nos testes executados e, 

por fim; 

� No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões e desdobramentos da pesquisa, 

bem como futuros trabalhos que podem ser realizados. 
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Capítulo 2.  

Conceitos básicos e arquiteturas 
 

Este capítulo explana, de forma geral, os fundamentos da segurança da 

informação. São também apresentados os elementos e características da arquitetura 

tradicional centralizada e da arquitetura peer-to-peer (P2P), elencando as principais 

vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

2.1. Fundamentos de segurança da informação 

A segurança da informação, ao longo dos anos, tem sido objeto de estudo de 

muitos pesquisadores e motivo de preocupação para as organizações, visto que a 

informação tornou-se um ativo de grande valia para a continuidade dos negócios. Tal 

inquietação fez com que organismos como a ISO (International Organization for 

Standardization) editasse normas técnicas, como a ISO 17799/2001 e ISO 27001/2005, 

que se complementam nas definições de diretrizes e recomendações de boas práticas 

para a segurança da informação. 

Segundo a NBR ISO/IEC 17799:2001 (ABNT 2001), a segurança da informação 

é obtida através da preservação de três princípios: a confidencialidade, a integridade e a 

disponibilidade. Adicionalmente, os mecanismos de autenticação, autorização, não-

repúdio e auditoria auxiliam na preservação dos três princípios estabelecidos pela 

norma. 

Esta seção apresenta os principais fundamentos de segurança da informação 

relativos ao processo de geração, transmissão e armazenamento de dados, bem como os 

mecanismos que visam garantir essa segurança.  

2.1.1. Confidencialidade 

A confidencialidade está associada ao sigilo das informações. Segundo a NBR 

ISO/IEC 17799:2001, é a garantia de que a informação é acessível somente por pessoas 

autorizadas. A confidencialidade pode ser aplicada em vários níveis do processo de 
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manipulação da informação, protegendo, por exemplo, uma mensagem inteira ou apenas 

alguns dos seus campos específicos. 

A garantia de confidencialidade dos dados está relacionada ao uso de um 

algoritmo de cifragem, ou criptografia. Algoritmos com esta finalidade podem ser 

divididos em dois grupos: criptografia simétrica e criptografia assimétrica (Stallings 

2008). Na criptografia simétrica, utiliza-se uma mesma chave para criptografar e 

decriptografar os dados. Na criptografia assimétrica utiliza-se um par de chaves 

relacionadas chamadas de chave pública e chave privada, para realizar os processos de 

criptografia e decriptografia dos dados. Em geral, os dados são criptografados com a 

chave pública antes de ser enviados e, na recepção, são decriptografados com a chave 

privada. Embora as chaves pública e privada sejam relacionadas, não é possível obter a 

chave privada a partir da chave pública. 

2.1.2. Integridade 

A integridade está relacionada à garantia da exatidão e completeza da 

informação (ABNT 2001). Segundo Detsch (Detsch 2005), assim como a 

confidencialidade, a integridade pode ser aplicada a um fluxo de mensagens, a uma 

mensagem individual ou a alguns campos da mensagem.  

Do ponto de vista das técnicas empregadas, a verificação de integridade se 

assemelha bastante à autenticação. Pode ser utilizada a criptografia simétrica ou 

assimétrica, desde que se adicione um verificador à mensagem (que pode ser gerado 

através de uma função hash, reversível ou não). O uso de um código de autenticação de 

mensagem ou de uma técnica que envolve o uso de uma função hash segura também 

garante a integridade dos dados de forma adequada, pois em ambos os casos, um 

eventual ataque não terá como alterar a mensagem e, ao mesmo tempo, o código ou 

verificador (Detsch 2005). 

2.1.3. Disponibilidade 

A disponibilidade está associada ao estado da informação, que pode estar 

disponível ou indisponível. A NBR ISO/IEC 17799:2001 define disponibilidade como 

sendo a garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos 

ativos correspondentes sempre que necessário. É importante frisar que disponibilidade, 
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nesse contexto, não significa que as informações devem estar on-line todo o tempo, mas 

que devem estar on-line sempre que o usuário autorizado solicitá-la. 

Neste sentido, como mecanismos que garantem a disponibilidade dos dados 

pode-se citar os sistemas de redundância da informação, tais como arranjos de discos 

(RAID), múltiplas cópias em equipamentos distintos, cópias de segurança em mídias 

externas, entre outros.  

2.1.4. Autenticação 

A autenticação é o processo utilizado para validar as partes comunicantes em 

uma comunicação. Em redes de computadores, a autenticação de mensagem é uma 

técnica utilizada para detectar modificações não autorizadas no conteúdo das mensagens 

transmitidas eletronicamente, ou então, a corrupção deste conteúdo (ABNT 2001). 

Neste ponto, é importante destacar que o processo de autenticação não garante o sigilo, 

ou seja, a confidencialidade da mensagem. 

Uma técnica largamente utilizada para prover a autenticação de mensagens é a 

criptografia. Tanto a criptografia simétrica como a criptografia assimétrica possuem 

mecanismos que possibilitam realizar uma assinatura digital nas mensagens, na origem, 

que possa ser verificada no destino.  

2.1.5. Autorização 

Na área de segurança de redes, a autorização está relacionada ao controle de 

acesso aos recursos disponíveis na rede. Sistemas de controle de acesso podem 

descrever não somente quem ou que processo pode ter acesso a um recurso específico, 

mas também o tipo de acesso que é permitido (Detsch 2005). 

Os mecanismos de autorização podem se basear em diferentes técnicas, em 

(Detsch 2005) encontram-se as seguintes: 

 

� Access Control List (ACL): cada recurso ou objeto possui, associado a ele, uma 

lista de quais entidades podem realizar quais operações. Uma operação só é 

permitida se o par entidade/operação está presente na ACL do objeto. Este 

modelo é análogo ao utilizado na implementação do esquema de permissões de 

arquivos em sistemas UNIX. 
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� Capabilities: a entidade responsável pelo recurso passa referências dos serviços 

disponíveis àqueles que podem acessá-los. Estas referências servem como 

“tickets” que são verificados a cada tentativa de acesso. As referências também 

podem ser passadas através de delegação. O uso de capabilities pressupõe o 

emprego de um mecanismo para verificação da validade das referências, como 

assinaturas digitais. 

 

� Role-Based Access Control (RBAC): a entidade responsável associa permissões 

aos papéis que as outras entidades podem assumir no sistema (como por 

exemplo, “usuário logado” ou “administrador”). Desta forma, o controle de 

acesso se dá por dois processos independentes: a permissão de uma entidade 

atuar em um determinado papel e a verificação se entidades de um determinado 

papel podem acessar um recurso/serviço requisitado. 

2.1.6. Não repúdio 

Em redes de computadores, segundo a NBR ISO/IEC 17799:2001, os serviços 

de não repúdio são usados nos casos em que seja necessário resolver disputas sobre a 

ocorrência ou não de um evento ou ação. Por exemplo, prevenir que em uma 

transferência eletrônica de valores entre as empresas (A) e (B), a empresa (A) não possa 

negar que realizou a transferência, nem a empresa (B) possa negar que recebeu a 

transferência.  

As técnicas de não repúdio envolvem a utilização de mecanismos de 

autenticação e integridade, além de uma entidade que atue como terceiro de confiança 

(TTP - Trusted Third Party ), para registrar os eventos de forma segura. 

2.1.7. Auditoria 

A auditoria permite realizar análise do funcionamento dos mecanismos de 

segurança de maneira on-line ou off-line. A forma mais comum de implementar uma 

auditoria consiste na geração de arquivos de registros (logs) de execução. Através da 

análise desses logs, deve ser possível verificar o funcionamento dos mecanismos de 

segurança, acompanhando a sua execução. Este registro deve possibilitar a identificação 

de operações executadas com sucesso ou com falhas, bem como as respectivas causas e 

responsáveis.  
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2.2. Elementos e características da arquitetura centralizada 

A arquitetura centralizada tradicional, chamada de arquitetura cliente-servidor 

possui dois elementos com funções específicas e bem definidas. Comer (Comer 2006) 

introduz as seguintes definições dos elementos da arquitetura cliente-servidor: 

 

� Servidor 

� Processo que oferece um serviço que pode ser requisitado pelos clientes 

através da rede; 

� Comunica-se com o cliente somente após receber requisições; 

� Executa continuamente. 

� Cliente 

� Processo que requisita um serviço oferecido por um servidor; 

� Inicia a interação com o servidor; 

� Disponibiliza a interface com o usuário; 

� Finaliza a execução após ser utilizado pelo usuário. 

 

A Figura 2.1 resume as definições de Comer, na qual o elemento central, o servidor, 

atende às diversas requisições realizadas pelos clientes. 

 

Figura 2.1: Arquitetura centralizada (cliente-servidor). 

As aplicações tradicionais da Internet utilizam a arquitetura centralizada, a 

exemplo do serviço de interligação de páginas da web através do protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), o sistema de transferência de arquivos FTP (File 
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Transfer Protocol) e o correio eletrônico SMTP (Simple Message Transfer Protocol). 

Uma vasta gama de aplicações utiliza a arquitetura centralizada.  

2.2.1. Vantagens 

A arquitetura centralizada apresenta vantagens no aspecto de gerenciamento, 

visto que permite ao administrador total controle sobre o processo servidor, bem como o 

equipamento servidor. Outro aspecto vantajoso na arquitetura cliente-servidor são os 

ambientes consolidados de desenvolvimento rápido de aplicação. 

2.2.2. Desvantagens 

As principais desvantagens da arquitetura tradicional são: 

� Escalabilidade; 

� Tolerância a falhas. 

 

No que diz respeito à escalabilidade, sistemas centralizados precisam de 

atualizações de hardware para atendimento de demandas maiores de clientes. Tais 

atualizações, em geral, alternam ciclos em que o servidor está superdimensionado para a 

demanda com ciclos de subdimensionamento. No tocante à tolerância a falhas, quando o 

único ponto fornecedor dos serviços falha, todo o sistema falha. 

2.3. Elementos e características da arquitetura P2P 

Nos últimos anos, as redes peer-to-peer (P2P) tem despertando o interesse de 

muitos pesquisadores das áreas da computação, redes de computadores, sistemas 

distribuídos, banco de dados, entre outros. Tal interesse tem colaborado fortemente para 

o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas P2P. Esta seção apresenta os 

principais elementos e características das redes P2P e faz um levantamento de suas 

vantagens e desvantagens. 

Na literatura consultada, várias definições são atribuídas às redes P2P. No 

entanto, existe certo consenso de que sistemas P2P devem possuir certos requisitos e 

características, como foi apresentado por (Rocha 2004): 

 

� A rede deve ser composta por nós folha; 

� Os nós entram e saem da rede constantemente; 
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� Os endereços dos nós podem variar, uma vez que saiam da rede; 

� Os nós da rede podem estar conectados com taxas de transmissão diferentes; 

� Os nós devem ter autonomia parcial ou total em relação a um servidor 

centralizado; 

� Os nós devem tanto consumir recursos da rede quanto disponibilizar outros 

recursos; 

� A rede deve ser altamente escalável; 

� Os nós podem comunicar-se diretamente uns com os outros sem a intervenção 

de um servidor central. 

 

Um sistema com estas características pode ser chamado peer-to-peer, mesmo 

que algumas das funções de controle da rede estejam localizadas em um peer especial, 

com função de servidor central (o que caracteriza um ponto de falha).  

Conforme mencionado por A. Pinheiro em (Pinheiro 2006), os nós de uma rede 

P2P podem desempenhar funções de cliente, de servidor, ou ambas, embora o 

comportamento esperado seja que todos os nós funcionem como cliente e servidor, ou 

simplesmente operem como “pares” em um sistema de comunicação. Além disso, cada 

nó tem autonomia tanto para decidir quais recursos compartilhar, quanto para impor 

restrições de acesso aos mesmos. 

2.3.1. Redes Overlay 

Uma rede overlay pode ser vista como uma abstração, em alto nível, de uma 

rede virtual executando sobre uma estrutura de rede existente. J. Rocha em (Rocha 

2004) exemplifica que a própria Internet pratica o paradigma overlay, quando usa o 

protocolo IP como solução de inter-operação sobre tecnologias de redes diversas como 

ATM, Frame Relay, PPP, HDLC, Ethernet, Wi-Fi, dentre outras. 

Dessa forma, pode-se considerar que uma rede P2P é uma rede overlay, visto 

que ela funciona formando interconexões entre os diversos peers, utilizando uma 

infraestrutura de comunicação já existente. 
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2.3.2. Modelos de Arquitetura P2P 

As redes P2P receberam diferentes categorizações em relação ao modelo 

arquitetural. Segundo o ponto de vista encontrado em (P2P-AP 2002), existem dois 

tipos principais de arquiteturas. A arquitetura descentralizada, onde cada nó é 

independente na rede, sem existência de controle centralizado, e a semi-centralizada, na 

qual existem regras e certo controle centralizado.  

2.3.2.1. Modelos de Arquitetura Descentralizada 

Na arquitetura descentralizada, como não existe um controle central, todos os 

nós são considerados iguais, com as mesmas capacidades e funcionalidades. As figuras 

2.2, 2.3, e 2.4 representam os três modelos de redes descentralizadas (P2P-AP 2002): 

Figura 2.2 - P2P com comunicação 
direta. 

 

 

Figura 2.3 - P2P estruturada com 
comunicação indireta. 

 

 

Figura 2.4 - P2P não estruturada com 
comunicação indireta. 

 

 

A Figura 2.2 mostra uma rede P2P com comunicação direta. Essa rede apresenta 

as seguintes características: 

� Todos os nós são autônomos; 

� Todos os nós possuem o mesmo status; 

� Dados e comunicação podem se espalhar por todos os nós; 

� Cada nó pode se comunicar diretamente com todos os nós da rede. 

 

A Figura 2.3 mostra uma rede P2P estruturada com comunicação indireta (rede 

P2P hierárquica). Nesse tipo de rede: 

� Todos os nós são autônomos; 

� Todos os nós possuem o mesmo status; 

� Dados e comunicação podem se espalhar por todos os nós; 
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� Os nós são organizados de uma forma estruturada, cada nó pode se comunicar 

diretamente com uma pequena quantidade de nós, mas os nós podem se 

comunicar indiretamente com todos os outros. 

 

A Figura 2.4 apresenta uma rede P2P não-estruturada com comunicação indireta 

(Grafo), onde: 

� Todos os nós são autônomos; 

� Todos os nós possuem o mesmo status; 

� Dados e comunicação podem se espalhar por todos os nós; 

� Os nós são organizados de uma forma não-estruturada, cada nó pode se 

comunicar diretamente com uma pequena quantidade de nós, mas os nós podem 

se comunicar indiretamente com todos os outros. 

� Devido à natureza não estruturada, um nó pode não saber que existem outros nós 

na rede. 

2.3.2.2. Modelos de Arquiteturas Semi-centralizada 

Na arquitetura semi-centralizada existe a figura de pelo menos um nó central, 

que exerce um controle estrito sobre os demais nós da rede, servindo como referência 

para as comunicações entre eles. As figuras 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 ilustram os quatro 

modelos de redes semi-centralizadas abordados em (P2P-AP 2002): 

 

   
Figura 2.5 – Modelo 
com único servidor 

de índice. 

 

Figura 2.6 – Modelo 
computacional (sem 

autonomia) 

 

Figura 2.7 - Modelo 
computacional (com 

autonomia) 

 

Figura 2.8 – Modelo com 
múltiplos servidores. 

 

 

A seguir descrevem-se as principais características desses modelos. O modelo 

com único servidor de índice (Figura 2.5) apresenta as seguintes características: 
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� Um único servidor mantém os índices ou catálogos que podem ser acessados por 

todos os nós da rede. Tipicamente utilizado como ponto de referência dos dados 

que estão disponíveis na rede; 

� Os nós clientes são autônomos; 

� Todos os nós clientes possuem o mesmo status; 

� Dados e comunicação podem se espalhar por todos os nós; 

� Cada nó pode se comunicar diretamente com todos os nós da rede, no entanto, 

usualmente solicitam alguma referência do nó central. 

 

No modelo computacional (sem autonomia), mostrado na Figura 2.6: 

 

� Um único servidor controla e gerencia os dados ou processamentos para os 

clientes; 

� Os nós cliente não são autônomos; 

� Os nós clientes possuem o mesmo status; 

� Os nós clientes comunicam-se somente através do nó central.  

 

No modelo computacional (com autonomia), mostrado na Figura 2.7: 

 

� Um único servidor controla e gerencia os dados ou processamentos para os 

clientes; 

� Os nós clientes são autônomos, podendo incluir a capacidade do nó cliente 

operar inteligentemente, enviar/receber dados para o servidor ou outro nó 

cliente; 

� Os nós clientes possuem o mesmo status; 

� Os nós clientes podem se comunicar com o nó servidor ou com outros clientes, 

tipicamente através de uma referência obtida através do nó central.  

 

No modelo com múltiplos servidores, mostrado na Figura 2.8: 

 

� Uma extensão do modelo mostrado nas figuras 2.4 e 2.5, envolvendo mais de 

um nó servidor; 

� Os nós servidores podem se comunicar uns com os outros. 
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2.3.3. Comparação entre os modelos 

Nem todos os modelos arquiteturais apresentados podem ser aplicados a 

qualquer aplicação P2P, como mencionado em (P2P-AP 2002). As aplicações podem 

possuir características específicas, como comunicação direta entre os nós, que apontam 

para um determinado modelo, enquanto que outra aplicação pode exigir outra 

característica que aponte para um modelo arquitetural diferente. 

Em geral, as aplicações P2P são construídas utilizando um dos modelos 

apresentados. Ambas as arquiteturas, descentralizada ou semi-centralizada, possuem 

vantagens e desvantagens. A Tabela 2.1, retirada de (P2P-AP 2002), compara os dois 

modelos arquiteturais das redes P2P. 

Tabela 2.1 - Comparação entre as arquiteturas descentralizada e semi-centralizada. 

 Vantagens Desvantagens 
Descentralizada � Puramente peer-to-peer; 

� Menos sujeita a ataque de 
negação de serviço; 

� Mais indicada para 
comunicação direta entre 
usuários. 

� Difícil de manter; 
� Difícil de prover segurança; 
� Difícil de desenvolver 

mecanismo de busca. 

Semi-centralizada � Mais fácil de manter um nível 
de confiabilidade; 

� Mais adequada para sistemas 
de tempo real; 

� Mais fácil de implantar 
segurança. 

� Dependente de um ou mais 
nós centrais; 

� Mais sujeita a ataques de 
negação de serviço; 

� Contém pontos de falha. 

 

2.3.4. Segurança em Redes P2P 

A natureza descentralizada das redes peer-to-peer requer mecanismos 

sofisticados para prover segurança. Dessa forma, garantir os três pilares da segurança da 

informação definidos na ISO 17799 (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade), 

como também os requisitos de autenticação, autorização, não repúdio e auditoria, tem 

sido um grande desafio. 

A. Detsch em (Detsch 2005) apresenta uma abordagem modular e flexível de 

implementação dos mecanismos de segurança nas redes P2P de forma gradual, baseado 

em camadas, levando em consideração a natureza da aplicação. 

Outra contribuição nesse sentido foi dada por Ho (Ho 2008), apresentando uma 

proposta de autenticação mútua entre os nós da rede, utilizando uma infraestrutura de 

chaves públicas em redes baseadas em super-peers. Embora Ho tenha atacado apenas o 
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aspecto da autenticação, a idéia de usar uma infraestrutura de chaves públicas pode ser 

ampliada para atender outros requisitos da segurança. 

De modo geral, os estudos dos aspectos de segurança, como autenticação, 

autorização e controle de acesso em redes P2P apontam na direção de que os próprios 

dados devem carregar informações de segurança. Em sistemas de armazenamento ou 

compartilhamento de arquivos, por exemplo, a informação precisa manter-se segura em 

todos os estágios: processamento, transmissão e armazenamento; visto que, de modo 

geral, não se sabe precisamente o caminho da transmissão nem onde esses dados serão 

armazenados. 
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Capítulo 3.  

Trabalhos relacionados 
 

Vários trabalhos têm sido produzidos, investigando problemas relacionados a 

sistemas distribuídos baseados em várias tecnologias, inclusive P2P, enfocando a forma 

de embutir mecanismos de segurança nesses sistemas.  

As seções seguintes apresentam trabalhos relevantes relacionados a sistemas de 

armazenamento de dados baseados em redes P2P, que tratam aspectos de segurança 

como autenticação e controle de acesso. 

3.1. OceanStore 

O OceanStore (Chen 2002) é um sistema distribuído para persistência de 

arquivos, que visa estabelecer uma infraestrutura de alcance global. O OceanStore 

possui dois objetivos principais: capacidade de operar em uma infraestrutura não 

confiável de escala global e suportar dados nômades.  

O controle de acesso para leitura dos objetos armazenados é feito restringindo o 

acesso à chave de criptografia, a qual é distribuída apenas para os leitores. Servidores 

válidos e clientes recusam acesso a escrita, caso a assinatura digital do solicitante não 

coincida com a assinatura que consta na lista de controle de acesso – ACL, que é 

definida como um objeto armazenado no sistema e apontada por um campo de meta-

dados do arquivo de dados. As requisições para gravação de dados no sistema são 

decididas por um quorum de servidores válidos e bem conhecidos no sistema, no qual 

apenas operações de gravação definidas como validadas são efetivadas. A revogação 

das permissões de leitura requer re-encriptação ou remoção de todas as réplicas do 

sistema.  
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3.2. Farsite 

O sistema Farsite (Adya 2002) é um sistema que visa implementar o serviço de 

servidor de arquivos distribuído, sem centralização, no qual as funções lógicas de um 

servidor de arquivos são realizadas por estações de trabalho espalhadas pela rede. 

O Farsite, segundo Adya em (Adya 2002), é baseado em um sistema de arquivos 

raiz, gerenciado por um conjunto de máquinas chamadas grupo raiz de diretórios. Essas 

máquinas formam um grupo de tolerância a falhas baseado no algoritmo Bizantino 

(Amir 2005). Baseado no sistema de arquivos NTFS (New Technology File System) da 

Microsoft, o Farsite utiliza uma chave criptográfica de autenticação que é compartilhada 

entre essas máquinas, a qual é utilizada para assinaturas mútuas de atualização. As 

assinaturas devem ser verificadas por uma autoridade certificadora de chaves públicas.  

Os clientes, ou usuário, também possuem suas próprias chaves de criptografia e 

as utilizam nas operações de escrita. Quando um determinado usuário deseja gravar um 

novo arquivo no sistema, precisa utilizar as chaves públicas de criptografia dos demais 

usuários, que terão acesso ao arquivo para criptografar uma chave simétrica 

compartilhada, gerada aleatoriamente pelo sistema e utilizada para criptografar o 

arquivo antes de armazená-lo. 

3.3. SiRiUS 

O sistema SiRiUS (Gog 2003) foi projetado para prover segurança em ambientes 

inseguros, como o NFS (Network File System). Segundo Gog em (Gog 2003), o SiRiUS 

pode ser considerado um “remendo” para aplicações legadas, agregando segurança aos 

sistemas antigos que, por alguma razão, precisam continuar em operação.  

O SiRiUS suporta dois tipos de controle de acesso: somente leitura e leitura e 

escrita. As informações de controle de acesso, gravadas em meta-dados, são 

armazenadas juntamente com o arquivo de dados através de blocos criptografados. Cada 

permissão associada a um usuário requer pelo menos um bloco criptografado. Por essa 

razão, várias chaves podem ser utilizadas em um mesmo arquivo no sistema.  

A estrutura do sistema de arquivos proposto pelo SiRiUS prevê o uso de uma 

árvore de hash com as informações dos arquivos e diretórios. Essa árvore é 

periodicamente atualizada pelo proprietário, visando garantir o refrescamento dos meta-

dados, que recebem uma marca de tempo indicando a última atualização.  
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3.4. Plutus 

O sistema Plutus (Kallahalla 2003) se propõe a prover segurança forte para 

servidores não confiáveis. Segundo Kallahalla, a principal característica do Plutus é que 

todos os dados são armazenados criptografados e que todo o processo de distribuição 

das chaves de criptografia é feito de maneira descentralizada. Ou seja, todo o 

processamento criptográfico e o gerenciamento das chaves são feitos pelos clientes. 

Embora o Plutus não defina nenhum mecanismo específico de distribuição de 

chaves de criptografia, ele adota a idéia de revogação lenta e introduz o conceito de 

rotação de chave para derivar chaves anteriores de criptografia. As chaves são 

rotacionadas para frente pelo dono do grupo de arquivos, aplicando uma permutação 

RSA na chave atual usando a chave privada e rotacionadas para trás pelos demais 

usuários, usando permutação RSA utilizando a chave pública.  

No que diz respeito ao controle de acesso aos arquivos, o Plutus define o 

conceito de grupo de arquivos (filegroups) e estabelece dois tipos de permissão para os 

usuários: somente leitura e leitura e escrita. O sistema Plutus define as permissões de 

leitura e escrita para os arquivos baseado, de forma conjunta, na assinatura digital do 

arquivo e na verificação dos pares de chave. As chaves de assinaturas são utilizadas 

para identificação dos usuários que possuem permissão de escrita, enquanto que as 

chaves de verificação são utilizadas para identificar os usuários com permissão de 

leitura (Kallahalla 2003). 

Ainda segundo Kallahalla em (Kallahalla 2003), a adoção dos filegroups reduz o 

número de chaves criptográficas que os clientes precisam gerenciar, reduzindo a 

complexidade de uso do sistema e diminuindo o esforço computacional.  

3.5. Freenet 

O Freenet é um software livre, que permite que seus usuários publiquem e 

obtenham informações na Internet. Para alcançar esta liberdade, a rede é completamente 

descentralizada e os usuários são mantidos no anonimato. As comunicações dos 

usuários são sempre cifradas, o que torna extremamente difícil determinar quem está 

solicitando a informação e qual é o seu conteúdo (Rocha 2004). 
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Em sua concepção, o sistema Freenet não implementa mecanismos de controle de 

acesso. Por outro lado, todos os arquivos armazenados são criptografados utilizando 

uma chave simétrica, gerada randomicamente e armazenada junto com o arquivo. 

3.6. PACISSO 

PACISSO (Koç 2007) é um sistema de controle de acesso distribuído para um 

sistema de armazenamento de objetos (arquivos) baseado em nós P2P de 

comportamento imprevisível, instável ou não confiável. Neste contexto, PACISSO 

adota o conceito de dono dos objetos e define dois tipos de controle de acesso: somente 

leitura e leitura e escrita. Além disso, o PACISSO define o conceito de grupo de objetos 

(similar ao filegroup definido no sistema Plutus), marcando os objetos que pertencem ao 

mesmo grupo com um identificador único específico para esse fim. 

A confiança em um único peer é minimizada através da distribuição de tarefas 

de controle de acesso entre as várias entidades chamadas Gatekeepers. Os Gatekeepers 

realizam o controle de acesso e são capazes de se auto-organizar, além de poderem ser 

utilizados para serviços mais sofisticados, tais como: gerenciamento de grupos de 

objetos, controle de versão de objetos armazenados, gerenciamento e distribuição das 

chaves de criptografia compartilhadas. 

Segundo Koç, nós comuns podem se tornar Gatekeepers através de um processo 

automático de eleição, ou de forma manual. Para minimizar a confiança nos 

Gatekeepers, o controle de acesso para escrita nos objetos armazenados é feito através 

de um consenso, usando o protocolo Bizantino de tolerância a falhas (Byzantine-fault-

tolerant) entre os Gatekeepers. 

3.7. Comentários 

Conforme mencionado em (Chen 2002), o OceanStore depende de um conjunto 

global de nós que deve ser o mais confiável e disponível possível para os usuários, ou 

seja, uma hipótese que não se aplica em sistemas P2P.  

O processo de revogação das permissões de leitura do OceanStore requer re-

encriptação ou remoção de todas as réplicas do sistema. Essa operação é 

computacionalmente custosa para arquivos grandes, e também é insegura (Chen 2002), 

pois uma permissão de leitura recentemente revogada ainda pode ser lida a partir de 
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cópias antigas armazenadas em cache ou mesmo por uma falha do sistema, durante o 

processo de remoção ou re-encriptação. 

Com relação ao sistema Farsite, se aponta em (Koç 2007), a exemplo do 

OceanStore, limitação de escalabilidade nos dois pontos de centralização: a autoridade 

certificadora e os grupos raiz de diretórios. Segundo Koç, os membros do grupo de 

diretório devem estar disponíveis na maior parte do tempo. Como a chave 

compartilhada precisa ser criptografada com a chave pública de cada usuário leitor 

autorizado, a abordagem não é escalável para um conjunto grande de leitores. 

No SiRiUS, segundo Koç em (Koç 2007), não fica claro se a raiz da árvore de 

informação só é armazenada no disco local do proprietário, ou se é persistente e 

publicamente armazenada no sistema de arquivos distribuído. No primeiro caso, o 

refrescamento dos dados só pode ser verificado na hipótese em que o proprietário está 

sempre online e com os relógios sincronizados.  

De qualquer modo, segundo Koç em (Koç 2007), os sistemas OceanStore, 

Farsite e SiRiUS não resolvem, de forma eficiente, o problema de revogação de 

usuários.  

Com relação ao Plutus, em (Koç 2007) se ressalta que a rotação de chave é um 

poderoso e eficiente recurso. No entanto, além de outros aspectos que precisam de novo 

exame, a questão da distribuição das chaves pode ser considerada não resolvida. 

A respeito do sistema FREENET, como menciona Clarke em (Clarke 2001), 

embora os arquivos sejam criptografados com uma chave criptográfica gerada 

aleatoriamente, a confidencialidade dos arquivos não pode ser garantida, visto que a 

chave de decodificação é armazenada juntamente com o identificador do arquivo.  

O PACISSO é o sistema que possui características bastante positivas para 

evolução dos sistemas de armazenamento seguro de dados em redes P2P. No entanto, o 

mecanismo de distribuição e gerenciamento das chaves criptográficas apresenta um grau 

alto de complexidade.  

Levando em conta as características positivas e negativas desses sistemas 

estudados, pode-se concluir que um sistema de armazenamento seguro para redes P2P 

deveria incluir as seguintes características: 

� Escalabilidade; 

� Confiabilidade; 

� Confidencialidade; 

� Disponibilidade; 
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� Autenticação; 

� Autorização; 

� Controle de acesso. 

 

Dotar os sistemas de armazenamento P2P com as características apresentadas 

acima tem sido objeto de muitas pesquisas. Neste sentido, o Capítulo 4 desta dissertação 

apresenta mais um esforço na busca de um sistema de armazenamento de dados seguro. 
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Capítulo 4.  

SAS-P2P - Sistema de Armazenamento 
Seguro baseado em P2P 
 

Este capítulo apresenta uma proposta para uma topologia de rede Overlay, 

construída sobre um ambiente que utiliza a tecnologia Metro-Ethernet (MEF 2010), 

embora não se restrinja a esse tipo de ambiente. Tal topologia contempla um modelo do 

sistema seguro de armazenamento de dados distribuído, com seus elementos e 

principais operações.  

O sistema é composto por elementos das redes P2P, como os super-peers e por 

elementos de software como o P2P SAN VFS, SAS-P2P Application e PKIX-P2P 

Manager, conforme apresentado na Figura 4.1 atendendo a várias redes. 

Na especificação dos módulos e no desenvolvimento dos protótipos, o módulo 

P2P SAN VFS foi desenvolvido, a título de validação, como um mecanismo simples de 

replicação de arquivos na rede P2P. Desse modo, este trabalho aborda os aspectos 

concernentes aos demais módulos, visando garantir o controle de acesso, os princípios 

de integridade e confidencialidade das informações, ficando a cargo do P2P SAN VFS 

prover a redundância e a disponibilidade dos dados armazenados. 
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Figura 4.1: Topologia do ambiente operacional do SAS-P2P. 

� P2P SAN VFS (Peer-to-peer Storage Area Network Virtual File System): Área 

de armazenamento de rede, formada por um sistema de arquivos virtuais que 

gozam das principais vantagens das redes P2P, ou seja: a disponibilidade e a 

tolerância a falhas. 

� PKIX-P2P Manager: Módulo de software que implementa a própria PKIX-P2P. 

Esta aplicação deve ser executada em todas as organizações que colaboram no 

sistema, devendo ser instalado nos super-peers (por razões de confiabilidade dos 

nós) da rede cooperativa e tem as seguintes atribuições básicas: estabelecer uma 

PKIX-P2P (Infraestrutura de chaves públicas P2P baseada em certificados 

X.509) entre os servidores participantes, conceder e atualizar certificados aos 

usuários, sistemas e corporações, bem como manter um banco de dados de 

certificados expirados e revogados e replicar essas informações para todos os 

membros do grupo de autoridades certificadoras P2P. 

� SAS-P2P Application: Módulo de software que é executado em qualquer nó 

colaborativo participante da rede, possuindo os seguintes módulos internos: 

o P2P SAN Agent: Módulo de software responsável por disponibilizar 

recursos de armazenamento do seu hospedeiro e realizar as operações 

requisitadas pelos demais módulos do sistema. Ele executa operações 
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básicas referentes aos processos de busca e indexação, requisição de 

leitura de arquivos, requisição de gravação, requisição de exclusão e 

também operações criptográficas; 

o P2P Explorer: Módulo de software responsável por disparar as 

operações dos usuários sobre o sistema de armazenamento, ou seja, é o 

front-end do sistema. As operações básicas desse módulo são: buscar, 

copiar do sistema, copiar para o sistema e excluir. Este módulo realiza 

processos de compactação, criptografia e armazenamento. 

 

Na seção 4.1 são apresentadas as metodologias de especificação, em seguida, na 

seção 4.2 descreve-se o módulo PKIX-P2P Manager, responsável pela infraestrutura de 

chaves públicas P2P baseada em certificados X.509 e PKCS#12. Na seção 4.3 descreve-

se o SAS-P2P – Sistema de Armazenamento Seguro P2P. Por fim, na seção 4.4 são 

apresentados os comentários relevantes sobre a proposta apresentada em relação aos 

trabalhos relacionados no Capítulo 3. 

4.1. Metodologias de especificação 

Como linguagem de modelagem, especificação e estruturação foi utilizada a 

UML (OMG 2010) através de seus diagramas convencionais, bem como diagramas de 

fluxos de mensagens que se baseiam nessa linguagem de especificação. O principal 

motivo da adoção da UML é a aderência aos padrões de mercado para desenvolvimento 

de softwares.  

Além da UML, outra linguagem de modelagem foi utilizada durante o processo 

de especificação das definições de dados, a linguagem XML (W3C 2010). O XML é 

utilizado tanto na plataforma JXTA, como será visto adiante, como também na 

especificação do formato dos arquivos do sistema proposto. Além disso, a linguagem 

XML apresenta-se como a principal alternativa para intercâmbio de dados entre 

aplicações, além de ser amplamente utilizada no mercado para especificação e 

desenvolvimento de softwares. 
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4.2. PKIX-P2P: Infraestrutura de chaves públicas P2P 

As infraestruturas de chaves públicas tradicionais devem ser estruturadas de 

forma a serem coerentes com os tipos de indivíduos que devem administrá-las, como 

mencionado por Adams em (Adams 1999) na RFC 2510. No entanto, o conceito 

centralizado não se aplica completamente para ambientes P2P puros ou mesmo semi-

centralizados, necessitando de algum mecanismo que utilize os benefícios da 

centralização e os adaptem para a versatilidade das redes peer-to-peer. Nesse contexto, 

a PKIX-P2P (Public Key infrastructure X.509 - Peer-to-peer) se aproveita de alguns dos 

elementos definidos na PKI (Public Key infrastructure) tradicional, como alguns 

conceitos de entidades e modelos de certificado, incutindo as características necessárias 

para funcionamento em ambientes P2P puros ou semi-centralizados com super-peers. 

Assim como na PKI tradicional, protocolos de gerenciamento para suportar 

interações on-line entre as entidades da PKI-P2P se fazem necessários, como por 

exemplo, as trocas dos certificados entre as entidades finais (clientes) e as Autoridades 

Certificadoras (AC) P2P. 

O modelo da PKIX-P2P adotado neste trabalho baseia-se na proposta de Thomas 

Wölfl (Wölfl 2005), que define uma infraestrutura de chaves públicas que seja 

descentralizada, para atender as demandas de segurança em redes P2P e que necessitem 

de algum mecanismo de criptografia, certificação ou até mesmo autenticação baseada 

em certificados. Na PKI-P2P proposta por Wölfl, cada nó da rede P2P é, 

potencialmente, uma Autoridade Certificadora Raiz capaz de emitir e validar 

certificados. Adicionalmente à proposta de Wölfl, no modelo adotado neste trabalho, a 

PKIX-P2P pode ser formada também por super-peers, não impedindo um nó comum de 

tornar-se Autoridade Certificadora. Além disso, foi acrescentado o conceito de 

certificado institucional, que também deve ser gerenciado pelas AC da PKIX-P2P. O 

certificado digital institucional não difere do certificado de usuário em sua estrutura, 

apenas na semântica de utilização. 

4.2.1. Componentes 

Os componentes da PKIX-P2P, assim como na PKI tradicional, são as entidades 

finais (usuários finais, servidores, sistemas) e as autoridades de certificação que são 

responsáveis por emitir, validar e revogar os certificados. 



 

 

27  

4.2.1.1. Entidades finais 

No contexto da PKIX-P2P, uma entidade final é um usuário ou um nó P2P 

representado por um software ou mesmo pelo equipamento cujo nome conste no campo 

"subject" do certificado X.509. As entidades finais da PKIX-P2P guardam os mesmos 

requisitos da RFC 2510 (Adams 1999) no que diz respeito à segurança local, ou seja, a 

exigência que a entidade final deve garantir integridade e confidencialidade de sua 

chave privada assinada pela autoridade certificadora. 

4.2.1.2. Autoridades Certificadoras - AC 

No contexto da PKIX-P2P, uma autoridade certificadora representa o terceiro 

elemento de confiança para as entidades finais, que desejam autenticar uma outra 

entidade final. As autoridades certificadoras são responsáveis pela emissão, validação e 

revogação dos certificados. No campo issuer dos certificados X.509 deve constar o 

identificador da autoridade certificadora que o assinou.  

No que diz respeito à organização das autoridades certificadoras, a PKIX-P2P 

difere do modelo da RFC 2510, definindo outra forma organizacional, em que as AC 

buscam uma igualdade hierárquica baseada em níveis de confiança coletivos, através de 

um mecanismo de reputação executado pelas AC existentes no sistema.  

Embora as autoridades certificadoras possam ser implantadas em qualquer nó da 

rede, por razões de disponibilidade, recomenda-se que sejam instaladas nos super-peers 

institucionais. 

4.2.2. Modelo de operação 

A operação da PKIX-P2P foi desenhada para ocorrer de maneira simples. 

Inicialmente, a cadeia de certificação se dá a partir da Autoridade Certificadora 

Originária – ACO, a qual auto-assina seu certificado raiz ou, opcionalmente, tem seu 

certificado assinado por outra autoridade certificadora PKIX externa e importado para o 

sistema. A partir de então, novos certificados podem ser assinados pela ACO por ação 

do administrador, dando início a operação da PKIX-P2P. A Figura 4.2 apresenta os 

principais casos de uso da PKIX-P2P. 
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Figura 4.2: Diagrama de casos de uso modo de operação da PKIX-P2P. 

Novas AC, com a finalidade de tornarem-se integrantes do sistema PKIX-P2P, 

obtêm seus certificados raiz já assinados pela ACO ou, elas mesmas auto-assinam seus 

certificados. Esta operação está especificada no caso de uso 1 apresentado na Figura 4.2 

e detalhado na seção 4.2.2.3. O caso de uso 2, Calcular reputação, não tem interação 

com usuário e está descrito na seção 4.2.2.2 e o caso de uso 3 que trata da expiração e 

revogação de certificados é apresentado na seção 4.2.2.4. 

A comunicação entre as AC é realizada através de um protocolo de mensagens 

assíncronas que foi desenvolvido para essa finalidade. Além da troca de mensagens, o 

protocolo de comunicação também é utilizado para calcular o quão confiável é uma AC, 

com base na reputação que ela possui perante a rede. A confiabilidade da nova AC será 

formada a partir da visão que as demais AC participantes do sistema constroem sobre 

essa nova AC que acaba de ingressar. 

4.2.2.1. Reputação de uma autoridade certificadora 

O conceito de reputação, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, 

remete à fama, importância ou notoriedade de alguém ou alguma coisa. No contexto da 

PKIX-P2P, este conceito é aplicado através da notoriedade obtida por uma determinada 

AC no sistema, considerando-se um conjunto de parâmetros aplicados em operações 

matemáticas, realizadas localmente por cada AC, de modo a obter a reputação de cada 

uma das demais AC participantes do sistema. A reputação é representada por um 

número real positivo entre zero e um, normalizado através do calculo da média 

aritmética ponderada, sendo zero a menor reputação e um a maior. Foram definidos os 

seguintes parâmetros para compor o cálculo da reputação: 
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� Um parâmetro administrativo (indicado pelo administrador de cada AC); 

� O tempo de permanência da AC no sistema (calculado proporcionalmente à idade 

do sistema); 

� A quantidade de certificados emitidos; 

� Um índice de disponibilidade (calculado automaticamente pelo protocolo de 

reputação com base nas mensagens trocadas). 

A natureza dos parâmetros adotados visa conferir à reputação calculada: aspectos 

humanos, através do parâmetro administrativo; aspectos temporais de adesão e 

permanência no sistema, através do parâmetro de permanência; aspectos operacionais de 

emissão de certificados, através do parâmetro de certificados emitidos e, por fim, 

aspectos de disponibilidade, através do índice de disponibilidade calculado com base nas 

mensagens trocadas entre as AC. A importância relativa de cada um dos parâmetros é 

definida através de atribuição de pesos para composição da média. 

Como mencionado anteriormente, a reputação de uma AC é representada por um 

número real positivo entre 0 e 1, sendo 0 a menor reputação e 1 a reputação máxima 

obtida por uma AC no sistema. A equação apresentada a seguir é utilizada para o cálculo 

da reputação, levando em conta as considerações mencionadas anteriormente. 

RCA = {[(MRCA / TMR) * WMR ] + [(CICA / TCI) * WCI ] + [(ASCA / TAS) * WAS ] + [ADCA * WAD] } / WT (eq.1) 

onde: 

RCA – Reputação da AC. 

MRCA – Mensagens de resposta de Reputação da AC. 

TMR – Total de Mensagens de reputação do sistema. 

WMR – Peso atribuído ao parâmetro “mensagens recebidas”. 

CICA – Número de certificados emitidos pela AC. 

TCI – Número total de certificados emitidos no sistema. 

WCI – Peso atribuído ao parâmetro Número de certificados emitidos. 

ASCA – Idade da AC no sistema. 

TAS – Idade do sistema. 

WAS – Peso atribuído ao parâmetro Idade. 
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ADCA – Parâmetro administrativo da AC. 

WAD – Peso atribuído ao parâmetro administrativo. 

WT – Somatório dos pesos. 

Pode-se perceber através da eq.1 que o cálculo da reputação considera cada 

parâmetro individual de uma AC como uma fração da totalização computada para o 

sistema como um todo. Dessa maneira, é extraída a visão da reputação de uma AC 

perante todo o sistema. Outros trabalhos, como (Mui 2002), fazem abordagem mais 

completas e complexas sobre modelo computacional, reputação e confiança entre 

sistemas. 

A seção a seguir trata do caso de uso 2, Calcular reputação, apresentado na 

Figura 4.2, que define os detalhes do protocolo de reputação e replicação. 

4.2.2.2. Calcular reputação 

O protocolo de reputação e replicação é o mecanismo utilizado na comunicação 

entre as AC. Além disso, as informações contidas nas mensagens alimentam a base de 

dados local de cada uma das participantes, possibilitando a realização do cálculo do nível 

de reputação das AC do sistema.  

Outra característica interessante deste protocolo é o processo de replicação dos 

dados armazenados em cada AC. Com o objetivo de garantir maior disponibilidade ao 

sistema, o processo de replicação "pega carona" nas mensagens de reputação trocadas 

entre as AC, distribuindo assim as informações públicas, ou confiadas, para todos os nós 

participantes da PKIX-P2P.  

A Figura 4.3 apresenta um diagrama de fluxo de mensagens, que ilustra o 

processo de descoberta de nós P2P, provido pela plataforma JXTA, e também a operação 

do protocolo de reputação e replicação: 
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Figura 4.3: Visão geral do protocolo de reputação e replicação. 

1. Discovery Request: Mensagem provida pela plataforma JXTA para operação 

de descoberta de nós P2P; 

2. Discovery Response: Mensagem provida pela plataforma JXTA em resposta a 

uma mensagem de descoberta (Discovery Request); 

3. Reputation Request: Mensagem de requisição de reputação, esta mensagem 

faz parte do protocolo de reputação e replicação. O destinatário é o nó JXTA 

contido no campo remetente da mensagem Discovery Response; 

4. Reputation Response: Mensagem de resposta de reputação, esta mensagem faz 

parte do protocolo de reputação e replicação. O destinatário é o nó JXTA 

contido no campo remetente da mensagem Reputation Request; 

5. Update Reputation: Não se trata de uma mensagem, mas sim do cálculo da 

reputação. Neste instante, a eq.1 é aplicada e as informações de reputação são 

atualizadas no banco de dados local da AC. 

Para realizar suas operações, o protocolo de reputação e replicação utiliza um 

formato genérico de mensagem, mantendo a mesma estrutura tanto para as mensagens 

de pedido de reputação como também para a resposta, modificando apenas o valor dos 

atributos. A Figura 4.4 apresenta o formato da mensagem de reputação. 
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Figura 4.4: Estrutura da mensagem do protocolo de reputação. 

A Figura 4.4 pode ser vista como uma classe na notação UML (OMG 2010), 

formada pelos seus atributos e tipos de dados. A semântica e a sintaxe dos atributos 

dessa classe estão descritas abaixo: 

� Campo type: este campo indica o tipo de mensagem, representado por um 

número inteiro. No protocolo de reputação e replicação, quando esse campo 

possui o valor 1 indica uma mensagem do tipo Reputation Request, quando o 

valor for 2 indica uma mensagem do tipo Reputation Response; 

� Campo sourcePeer: este campo informa o nome amigável do nó remetente da 

mensagem, representado por uma String. 

� Campo sourceIPAdress: este campo indica o endereço IPv4 do nó remetente 

da mensagem, representado por uma String. 

� Campo caSource: este campo indica a representação completa da AC 

remetente da mensagem, contendo suas informações públicas ou confiadas. É 

através dos dados contidos neste objeto que os dados da AC remetente são 

transferidos para a AC destino. Este campo é representado por um objeto do 

tipo CertificateAuthority. 

� Campo caDestination: este campo indica a representação completa da AC 

destino da mensagem. Este campo é representado por um objeto do tipo 

CertificateAuthority. 

� Campo parameters: este campo representa uma lista de objetos do tipo 

CertificateAuthority. Nas mensagens do tipo Reputation Request, o conteúdo 

dessa lista representa o conjunto de AC das quais se deseja receber 

informações de reputação. Se esse campo for igual null, significa dizer que 

deve-se enviar informações sobre todas as AC conhecidas pela AC destino. 

Nas mensagens do tipo Reputation Response, este campo contem a lista de AC 

solicitada na mensagem Reputation Request. 
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� Campo pipeAdv: este campo contem o anúncio do serviço pipe disponível no 

nó de origem. Esse campo evita a realização de uma nova descoberta de nó, 

pois este anúncio contém todas as informações JXTA, em XML, necessárias 

para comunicação direta entre os nós. Este campo é representado por um uma 

String. 

A seção a seguir detalha o caso de uso 3, Emitir certificados, apresentado na 

Figura 4.2. 

4.2.2.3. Emitir certificados 

O processo de emissão de certificados realizados pelas AC para as entidades 

finais pode ocorrer diretamente através do módulo PKIX-P2P Manager com emissão 

direta dos certificados ou através de solicitação de emissão via módulo SAS-P2P 

Application que, de forma integrada, interage com o módulo PKIX-P2P Manager 

recebendo e processando os pedidos de emissão. O processo automático de emissão de 

certificado é o mesmo tanto para certificado de usuário como também para certificado 

institucional. A Figura 4.5 apresenta o diagrama de sequência que ilustra o processo de 

emissão de certificados.  

 

Figura 4.5: Diagrama de sequência do processo de emissão de certificado. 

1. solicitarCertificado(): a solicitação é feita via formulário on-line 

disponibilizado pelo módulo SAS-P2P Application. No momento do 

preenchimento do formulário de solicitação de emissão de certificado, uma 

busca será realizada no sistema, sequência 2 da Figura 4.5, e uma lista com as 

AC disponíveis no sistema, com suas respectivas reputações, será apresentada 
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para que o usuário solicitante selecione a AC desejada, conforme mostra a 

sequência 3. Nas situações em que a emissão requeira autorização, um código 

numérico de segurança será gerado, como um número de protocolo ou 

autorização, para utilização no momento de obtenção do certificado. Outro item 

importante para a segurança desse processo é o cadastramento da senha frase 

que protege a chave privada do certificado a ser gerado. A segurança da senha 

frase, juntamente com os demais dados do formulário, é garantida utilizando 

algoritmo de criptografia assimétrica, tendo como entradas a chave pública da 

AC selecionada e os dados do formulário preenchido pelo solicitante; 

2. processaSolicitacao(): a aceitação pode ocorrer de maneira automática ou com a 

autorização do administrador da AC. Após o aceite, o módulo PKIX-P2P 

Manager realiza a geração do certificado e configura seu status para disponível, 

aguardando que a entidade final solicitante faça a retirada do certificado ou o 

envia imediatamente quando a aceitação for automática; 

3. Obtenção: a obtenção do certificado, após processo de aceitação, ocorre 

também de forma integrada, começando com uma busca no sistema, utilizando 

como chave de pesquisa o código de segurança obtido na etapa de emissão. 

Obtendo sucesso nesta etapa, será solicitada a senha cadastrada. Caso a senha 

esteja correta, um certificado padrão PKCS#12 será transferido para a máquina 

local do usuário utilizador. A Figura 4.5 ilustra o processo automático de 

obtenção, não sendo necessários os processos descritos neste item.  

 

Embora o processo de emissão automática e integrada de certificados tenha sido 

especificado e o núcleo dos sistemas desenvolvidos possua suporte completo a essa 

especificação, apenas a emissão direta por usuários administradores das AC foi 

implementada neste trabalho. 

 

4.2.2.4. Expirar/Revogar certificado 

A expiração de certificados na PKIX-P2P acontece naturalmente com o término 

do tempo estipulado na emissão do certificado, gravados dos campos “Não antes” e 

“Não depois” nos certificados X.509. Após a expiração, as aplicações devem criticar e 

informar aos usuários sobre o fato, desencorajando o uso, mas não o impedindo.  
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Quanto ao processo de revogação do certificado, ele pode ocorrer por solicitação 

da entidade final por alguma razão, por exemplo, a perda de confidencialidade da chave 

privada, ou administrativamente através do módulo PKIX-P2P Manager, por motivo de 

segurança ou mesmo por motivo administrativo diverso. A Figura 4.6 ilustra o processo 

de revogação realizado pela entidade final. 

 

Figura 4.6: Diagrama de sequência do processo de revogação de certificados. 

O usuário deve solicitar a revogação do certificado através do módulo SAS-P2P 

Application que, por sua vez, procura contatar a AC que realizou a emissão do 

certificado a ser revogado, se ela estiver disponível no sistema naquele momento, 

através das sequências 2 e 3 da Figura 4.6. Caso a AC emissora não esteja on-line, será 

feito um pedido geral ao sistema PKIX-P2P, sendo escolhida para a operação a primeira 

AC que responder a mensagem. Neste ponto, a autenticação será realizada utilizando a 

criptografia assimétrica, onde a AC trocará mensagens de autenticação com a entidade 

final visando comprovar sua autenticidade. Se comprovada, a solicitação será aceita, 

caso contrário a solicitação será imediatamente negada. 

Uma vez aceita a solicitação de revogação, a AC procede à revogação do 

certificado, alterando seu status para “revogado”. Em seguida, notificará as demais AC 

participantes do sistema que essa operação foi realizada e que elas atualizem essa 

informação em suas bases de dados locais, conforme apresentado na sequência 8 da 

Figura 4.6. 
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Embora o processo de revogação automática e integrada de certificados tenha 

sido especificado e o núcleo dos sistemas desenvolvidos possua suporte completo a essa 

especificação, apenas a revogação direta por usuários administradores das AC foi 

implementada neste trabalho. 

4.3. SAS-P2P – Sistema de Armazenamento Seguro P2P 

O sistema SAS-P2P foi desenvolvido para operar, preferencialmente, em 

ambientes corporativos com meios de interconexão compartilhados, construindo uma 

grande área de armazenamento de dados e aproveitando o espaço de armazenamento 

ocioso existente nos equipamentos dos participantes do sistema. No entanto, o escopo 

do sistema pode ser expandido, criando uma grande nuvem de armazenamento de dados 

em grandes redes como a própria Internet. 

4.3.1. Usuários e grupos 

A proposta do SAS-P2P é utilizar certificados digitais para representar os 

usuários e os grupos. Neste sentido, um usuário é uma entidade final que possui um 

certificado digital e um grupo é o conjunto de usuários que estão vinculados a uma 

mesma instituição ou departamento ou grupo de trabalho que compartilham o mesmo 

certificado digital institucional.  

Essa solução se aplica a pequenas como também a grandes organizações com a 

criação de certificados departamentais, sendo desnecessário o uso de protocolos 

complexos de gerenciamento de grupos e listas de permissões para sistemas de 

armazenamento distribuído. 

As informações que associam um arquivo a um usuário ou grupo são as chaves 

publicas dos certificados, pessoal e institucional, que são armazenadas dentro do 

arquivo juntamente com a assinatura digital da instituição e demais informações de 

segurança.  

4.3.2. Componentes 

Os componentes do sistema SAS-P2P resumem-se a sua arquitetura e ao formato 

especial de arquivo utilizado, ambos apresentados nas seções a seguir. 
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4.3.2.1. Arquitetura 

A arquitetura do sistema SAS-P2P foi desenvolvida utilizando a linguagem de 

programação Java, tendo como middleware P2P a API provida pelo JXTA. Neste 

sentido, a Figura 4.7 apresenta o diagrama esquemático dos módulos de software que 

compõem o sistema SAS-P2P. 

 

Figura 4.7: Diagrama da arquitetura do sistema SAS-P2P. 

A ligação 2, representada por uma seta pontilhada na Figura 4.7, indica a não 

obrigatoriedade do módulo PKIX-P2P Manager, possibilitando a utilização de 

mecanismos alternativos de certificação, como uma infraestrutura tradicional de chaves 

públicas, formalmente instituída, como definido na RFC 2510 (Adams 1999), visando 

prover garantia legal de autenticidade aos arquivos do sistema. Os módulos do sistema 

SAS-P2P apresentados na Figura 4.3 estão descritos informalmente a seguir: 

� SAS-P2P Application:  

Este é o módulo que implementa a interface entre o sistema SAS-P2P e o 

usuário final. Através dele, o usuário executa as operações disponibilizadas pelo 

sistema, como enviar, pesquisar, receber e excluir arquivos do sistema, e 

também as operações de compressão/descompressão de dados e 

cifragem/decifragem. 

� PKIX 

Este é o módulo responsável pelo gerenciamento de certificados. Para validação 

do sistema SAS-P2P apresentado neste trabalho, foi desenvolvido o módulo 

PKIX-P2P Manager, que gerencia certificados padrão X.509 (Cooper 2005) e 

PKCS#12 (RSA 1999) em ambiente P2P.  
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� P2P Message-based Framework 

Este módulo é o núcleo da comunicação do sistema SAS-P2P. É através deste 

framework que as mensagens de controle e operação são encapsuladas em 

mensagens JXTA e transferidas pela rede. Utilizando o mecanismo mais básico 

de comunicação JXTA, o pipe (SUN 2007b), o P2P Message-based framework 

controla o processo de descoberta, protocolos de comunicação entre sistemas e 

entrada e saída dos nós. 

� SAN VFS 

O módulo SAN VFS (Storage Area Network Virtual File System) gerencia o 

processo de replicação e recuperação dos arquivos na rede P2P, criando um 

sistema de arquivos virtual de rede. Para validação desse trabalho, foi adotada 

uma estratégia simples de replicação, onde o arquivo enviado é replicado para 

todos os nós ativos na rede no momento do envio. Notadamente tal simplificação 

limita a escalabilidade do sistema, sendo a solução mais indicada na literatura o 

uso de tabelas de hash distribuídas com replicação, como sugere o estudo 

realizado em (Antoniu, 2007). 

� Plataforma JXTA 

O JXTA é o middleware responsável pela infraestrutura básica de comunicação 

P2P, conforme apresentado no Capítulo 5. O P2P Message-based framework 

utiliza a rede overlay provida pelo JXTA. 

 

A arquitetura do sistema SAS-P2P possibilita a implementação de uma ampla 

gama de operações em ambiente P2P, visto que protocolos baseados em mensagens são 

facilmente desenvolvidos utilizando o middleware P2P Message-based framework. Um 

exemplo dessa a integração foi apresentado na seção 4.2, entre os módulos SAS-P2P 

Applications e PKIX-P2P Manager. 

4.3.2.2. Arquivo SAS-P2P 

Diferentemente de outros sistemas de armazenamento P2P, o SAS-P2P 

armazena os dados em arquivos padronizados no formato XML, trazendo simplicidade 

na representação dos dados e facilitando o processo de intercâmbio entre aplicações 

distintas. No SAS-P2P, todos os arquivos possuem a mesma estrutura básica, dividida 

em duas partes. A primeira, armazenada obrigatoriamente em texto puro, guarda 
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informações gerais sobre o arquivo, como nome, tamanho, tipo e data de criação, 

enquanto que a segunda parte contém o conteúdo do arquivo no formato binário 

transformado, podendo conter ou não criptografia. A Figura 4.8 apresenta, de forma 

genérica, o formato do arquivo armazenado no SAS-P2P. 

 

Figura 4.8 - Formato genérico de um arquivo no SAS-P2P. 

Diferentemente do PACISSO e do SiRiUS, o SAS-P2P simplifica o processo de 

manipulação dos arquivos por adotar o mecanismo de criptografia de chaves públicas e 

por encapsular os dados em arquivos XML. A Figura 4.9 apresenta um exemplo de 

arquivo XML utilizado pelo sistema SAS-P2P. 
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Figura 4.9 - Formato genérico em XML de um arquivo no SAS-P2P. 

É importante detalhar o significado das tags XML que compõem os meta-dados 

do arquivo apresentado na figura anterior: 

� <id>: Especifica um tipo de identificador único do arquivo no sistema, que 

pode ser utilizado em sistemas de gerenciamento de banco de dados; 

� <name>: Especifica o nome do arquivo contido na área de dados; 

� <description>: Especifica uma sucinta descrição do arquivo; 

� <size>: Especifica o tamanho do arquivo contido na área de dados; 

� <type>: Indica o formato do arquivo contido na área de dados, seguindo o 

padrão mime, especificado na RFC-1521 (Borenstein 1993) 

� <date>: Informa a data em que o arquivo foi disponibilizado no sistema de 

armazenamento; 

� <userConfiguration>: Esta tag marca o início da configuração de usuário 

do arquivo, seguida pelas tags internas que especificam as configurações 

específicas; 

� <signed>: Este campo indica se existe uma assinatura digital para o arquivo. 

O valor padrão desse campo é TRUE, mas pode ser modificado pelo usuário. Ele 

serve para posterior verificação de autenticidade do arquivo com relação ao 

usuário; 

� <encrypted>: Essa tag indica se o arquivo está criptografado. O valor padrão 

para esse campo será TRUE, caso o usuário instrua o sistema para garantir 

confidencialidade de usuário e será FALSE caso a confidencialidade não seja 

exigida; 

� <X509Information>: Esta tag inicia as configurações referentes ao 

certificado digital X.509 de usuário; 

� <version>: Por padrão essa tag recebe o valor 3, versão atual da 

especificação dos certificados X.509; 

� <issuer>: Esta tag indica a AC - Autoridade Certificadora, que emitiu o 

certificado; 

� <CertificateSerialNumber>: Indica o identificador único do referido 

certificado dentre todos os certificados emitidos pela AC; 

� <subject>: Informa o nome do signatário do certificado, ou o nome do dono 

do certificado; 
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� <algorithm>: Esta tag informa qual foi o algoritmo utilizado na geração da 

chave pública do certificado; 

� <onTimeKey>: Esta tag armazena uma chave secreta, de uso único, 

criptografada com a chave pública do usuário para o qual o arquivo foi 

destinado; 

� <publicKey>: Esta tag inicia a configuração da chave pública do certificado; 

� <digitalSign>: Esta tag traz a assinatura digital do arquivo original. 

 

Os mesmos campos se aplicam à configuração dos meta-dados referentes à 

instituição contida nas tags internas, a tag <enterpriseConfiguration>, sendo que neste 

caso os dados são referentes exclusivamente à instituição. É importante observar que o 

SAS-P2P pode não criptografar os arquivos com a chave institucional, mas sempre fará 

a assinatura digital para garantir origem e a autenticidade dos dados armazenados.  

A adoção de meta-dados em texto aberto no formato XML traz vantagens, 

conforme mencionado acima. No entanto, como os dados ficam armazenados em 

sistemas não confiáveis, existe a possibilidade de um ataque de meta-dados, que violem 

o princípio da integridade do arquivo. No SAS-P2P essa vulnerabilidade é tratada 

verificando a integridade do arquivo, através da assinatura digital do arquivo original 

contida na área de dados do arquivo SAS-P2P. 

4.3.3. Modelo de operação 

O modelo de operação do SAS-P2P possui características semelhantes aos 

programas convencionais que manipulam arquivos em rede. A Figura 4.10 apresenta os 

principais casos de casos de uso do sistema. 

 

Figura 4.10: Diagrama de casos de uso modo operação da PKIX-P2P. 
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O detalhamento dos casos de uso apresentados na Figura 4.10 é apresentado nas 

seções a seguir. 

4.3.3.1. Autenticar 

O processo de autenticação proposto neste trabalho baseia-se no modelo PKIX-

P2P, no qual uma AC-P2P (Autoridade Certificadora P2P) membro do sistema atesta a 

autenticidade dos usuários verificando a veracidade e validade de seus certificados. A 

autenticação é feita através da comunicação entre o módulo SAS-P2P Application e o 

módulo PKIX-P2P Manager. A Figura 4.11 ilustra o processo de autenticação onde o 

Usuario1 realiza a autenticação do certificado do Usuário2. 

 
Figura 4.11: Processo de autenticação de certificado de usuário. 

No exemplo apresentado na Figura 4.11, Usuario1 tenta verificar a autenticidade 

do certificado de Usuario2, que foi emitido pela AC-02, razão pela qual essa 

informação consta na mensagem de requisição de autenticação. O fluxo do processo 

mostrado na figura é descrito abaixo: 

1. authRequest(Pb, Pa, AC-02): nesta mensagem são passados como 

parâmetros as chaves pública de Usuario1 e Usuario2, bem como a 

Autoridade Certificadora que emitiu o certificado do Usuario2.  

2. Este passo representa ausência de mensagem. Como o destino da 

mensagem é a AC-02, que não está on-line, nenhuma resposta é recebida. 



 

 

43  

3. authRequest(Pb, Pa, null): nesta mensagem, nenhuma AC é especificada, 

indicando que qualquer AC membro do sistema pode responder a 

requisição, sendo processada apenas a primeira mensagem de resposta, as 

demais serão descartadas. 

4. authResponse(Pa, AC-01,S): esta mensagem é a resposta da requisição, 

que indica, através de “S”, o status do certificado e sua autenticidade. 

Uma especialização desse processo de autenticação é utilizado para autenticar 

operações, onde pode ou não haver consulta às AC, como pode ser visto no processo de 

exclusão de arquivos descrito na seção 4.3.3.6. 

 

4.3.3.2. Controlar acesso 

O controle de acesso, por sua vez, é sutilmente implementado pelo sistema, 

através do princípio da confidencialidade, ou seja, da possibilidade do usuário 

requisitante decriptar o arquivo. Neste sentido, um arquivo F armazenado no sistema 

por um usuário Usuário1 será obtido pelo usuário Usuário2 conforme apresentado na 

Figura 4.12 a seguir. 

 

Figura 4.12: Controle de acesso para obtenção de arquivo. 

A obtenção do arquivo F acontece, caso se obedeça às seguintes condições: 

1. O arquivo F ter sido gravado sem criptografia ou; 

2. O arquivo F ter sido gravado criptografado com a chave pública de Usuário2 

ou; 

3. O usuário Usuário2 fizer parte da mesma instituição que Usuário1 e não foi 

utilizada confidencialidade de usuário ou; 
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4. O usuário Usuário2 fizer parte da mesma instituição que Usuário1 e desde 

que Usuário1 tenha criptografado o arquivo F com a chave pública de 

Usuário2 (confidencialidade de usuário). 

Como todos os usuários do SAS-P2P devem estar associados a pelo menos um 

grande grupo, que é a instituição, e cada usuário deve possuir seu próprio certificado 

pessoal, torna-se possível realizar as operações de manipulação de arquivos no SAS-

P2P seguindo modelos semelhantes ao apresentado nesta seção. 

4.3.3.3. Enviar arquivo 

O envio de um arquivo para sistema de armazenamento ocorre quando o usuário 

aciona o módulo de software SAS-P2P Application e emite o comando de envio. Neste 

momento será feita a primeira parte do processamento do arquivo, composta pela 

compressão, criptografia e transformações para o formato XML. Em seguida, deve 

enviar o arquivo ao módulo de software SAN VFS, que trata do armazenamento do 

arquivo nos diversos nós da rede, conforme apresentado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Processo de criação de um arquivo e inclusão no sistema SAS-P2P. 

Está representado na Figura 4.13 o processamento executado para realizar o 

envio de um arquivo SAS-P2P para o sistema de armazenamento. Os itens numerados 

de 1 a 4 representam a ordem da sequência do processo e as letras de A a D os 

processadores, que são descritos a seguir: 

A. Processador criptográfico, utilizado para realizar as operações de 

criptografia e assinatura digital; 
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B. Processador de transformação, utilizado para converter os bytes 

provenientes da criptografia em caracteres representáveis graficamente. 

Esse processo é conhecido como conversão para Base64; 

C. Processador XML, utilizado para gerar o arquivo no formato XML 

encapsulando as informações geradas pelos processadores A e B; 

D. Processador de transmissão, utilizado para copiar o arquivo XML gerado 

no processador C para todos os nós ativos na rede.  

O detalhamento passo a passo do processo criptográfico do arquivo SAS-P2P é 

apresentado a seguir, descrevendo os procedimentos necessários para que o usuário X 

pertencente à instituição I envie o arquivo M para o sistema de armazenamento. 

Considerando que a confidencialidade e a autenticidade tenham sido exigidas 

tanto para usuário como empresa, é necessário executar o seguinte algoritmo antes de 

enviar um determinado arquivo M para o sistema: 

1. Gerar a assinatura e assinar M: 

�  M <- assinatura || M; 

2. Comprimir M: 

�  M <- Z(M); 

3. Gerar uma chave simétrica e única Ks; 

4. Criptografar M com a chave simétrica Ks: 

�  E(Ks,M); 

5. Criptografar Ks com a chave pública de X: 

�  E(PUx,Ks); 

6. Concatenar a chave simétrica criptografada com o arquivo criptografado: 

�  M <- E(PUx,Ks)||E(Ks,M); 

7. Gerar assinatura da instituição I e assinar M: 

�  M <- assinatura || M; 

8. Gerar outra chave simétrica e única Ks; 

9. Criptografar Ks com a chave pública de I: 

�  E(PUi,Ks); 

10. Concatenar a chave simétrica criptografada com o arquivo criptografado: 

�  M <- E(PUi,Ks)||E(Ks,M).. 

A Figura 4.14 sintetiza, em forma de fluxograma, os procedimentos 

apresentados pelo algoritmo apresentado acima. 
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Figura 4.14 - Algoritmo de inserção de um arquivo M no sistema de armazenamento pelo usuário X 

da instituição I 

É importante notar que o algoritmo é dividido em duas partes, sendo a primeira 

referente às configurações de usuário e a segunda referente às configurações 

institucionais.  

O algoritmo possibilita, para requisito de confidencialidade, que o usuário X 

utilize a chave pública de W para criptografar o arquivo. Desse modo, somente o 

usuário W poderá recuperar arquivo do sistema de armazenamento e ter acesso as 

informações. 

4.3.3.4. Buscar arquivo 

A operação de busca é realizada de maneira assíncrona no sistema SAS-P2P, 

onde cada nó que possua coincidência com a chave procurada, retorna uma lista com as 

informações para o nó requisitante. A Figura 4.15 ilustra o processo de busca feito pelo 

nó A. 
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Figura 4.15 - Busca de arquivos no sistema SAS-P2P. 

Os passos apresentados na Figura 4.15 são descritos a seguir: 

1. findRequest(F, PUa): o nó A vai envia uma mensagem de busca contendo o 

nome do arquivo F, que é a chave de busca, e PUa que é a chave pública do 

utilizador do nó A; 

2. findResponse(E(L,PUa)): todos os nós ativos na rede respondem com uma 

mensagem contendo uma lista L com os nomes dos arquivos e cifrada com a 

chave pública de A, através da expressão (L, PUa). 

É importante destacar nesta seção que as mensagens de resposta são 

criptografadas, atendendo a um importante requisito de segurança da informação, de 

forma a prevenir ataques de confidencialidade e personificação.  

4.3.3.5. Baixar arquivo 

Baixar um arquivo do sistema SAS-P2P, ou fazer download, começa com uma 

busca, cuja resposta deve conter apenas os arquivos que o usuário esteja autorizado a 

ler, ou seja, aqueles que não possuem criptografia ou que o usuário possa decifrar, como 

foi apresentado na 4.3.3.4. A Figura 4.16 apresenta o algoritmo, em formato de 

fluxograma, para baixar o arquivo M pelo usuário X pertencente à instituição I. 
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Figura 4.16 - Algoritmo de leitura de um arquivo M do sistema de armazenamento por um usuário 

X da Instituição I. 

O processo de download de um arquivo do SAS-P2P é justo o inverso do envio. 

Considerando que a confidencialidade e a autenticidade tenham sido exigidas tanto pelo 

usuário como pela instituição, serão necessários os seguintes passos após efetuar o 

download do arquivo M: 

1. Decriptografar a chave de sessão Ks institucional: 

� Ks<- D(PRi, Ks); 

2. Com Ks, recuperar M: 

�  M <- D(Ks,M); 

3. Retirar e verificar a assinatura institucional; 

4. Decriptografar a chave de sessão Ks de usuário: 

� Ks<- D(PRx, Ks); 

5. Com Ks, recuperar M: 

�  M <- D(Ks,M); 
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6. Descomprimir M: 

�  M <- Z
-1
(M); 

7. Retirar e verificar a assinatura de usuário; 

8. Ler o arquivo M. 

4.3.3.6. Excluir arquivo 

A exclusão de arquivos, por se tratar de uma operação crítica, requer alto nível 

de controle, sendo necessário realizar os testes de autenticação e autorização a nível 

institucional e de usuário. Ao receber a solicitação de exclusão, o nó realiza um 

conjunto de testes: 

1. Teste de autenticidade empresarial; 

2. Teste de autenticidade do usuário; 

3. Teste de autorização empresarial; 

4. Teste de autorização do usuário. 

Para excluir um arquivo F do sistema é necessário que o usuário B inicie esse 

processo através do módulo SAS P2P Application, conforme apresentado na Figura 

4.17. 

 

Figura 4.17 - Processo de exclusão de arquivo no sistema SAS-P2P. 

O processo de exclusão apresentado na Figura 4.17 é detalhado a seguir: 

1. DeletarArquivo(F): este é o comando emitido pelo Usuário B através da 

interface do sistema SAS-P2P Application; 
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2. DeleteRequest(F,PUB)): envio do pedido de exclusão do arquivo, contendo o 

nome do arquivo F e a chave pública do solicitante, PUb que deve ser 

confrontada com a chave contida no arquivo armazenado.  

3. ValidateRequest(E(f(x)),PUB)): com objetivo de autenticar o requisitante, um 

desafio de autenticação é proposto, onde o nó em questão gera um número 

pseudo-aleatório X, aplica uma função f(X) e cifra o resultado, utilizando a 

chave pública do solicitante da operação de exclusão, E(f(X),PUB) e devolve 

ao solicitante; 

4. ValidateResponse(f 
-1

(x)),PUB)): ao receber o desafio, o nó solicitante precisa 

decifrar a mensagem de validação, D(f(X),PRB), aplicar a função inversa        

f 
-1

(X), preparar a mensagem de resposta de validação e enviar de volta; 

5. DeleteResponse (status): após o desafio de autenticação, o nó realiza o 

processo de exclusão e responde com o status da operação. 

Adicionalmente ao processo de autenticação apresentado nesta seção, pode-se 

ainda adicionar a autenticação do certificado junto a PKIX-P2P, conforme apresentado 

na seção 4.3.3.1. 

4.4. Comentários 

No sistema SAS-P2P apresentado, propõe-se, mas não se restringe, uma 

estrutura semi-centralizada com a utilização de super-nós, que devem ser os mais 

estáveis, confiáveis e disponíveis possível, garantindo maior qualidade no uso dos 

serviços providos pela rede P2P.  

No SAS-P2P, as permissões para as operações de leitura e gravação dos arquivos 

estão associadas aos certificados digitais emitidos para instituições e para usuários, 

representando uma nova forma de caracterizar grupos de arquivos e atribuir permissões. 

Essa estratégia tem um efeito positivo, pois o processo de revogação das permissões 

coincide com a revogação ou expiração dos certificados digitais, gerando uma revisão 

temporal obrigatória das permissões concedidas. Por outro lado, essa abordagem 

poderia gerar arquivos “órfãos”, que não poderiam mais ser abertos porque os 

certificados utilizados na criação estão expirados ou revogados. No entanto, os arquivos 

“órfãos” não representam um problema grave, se o usuário mantiver os certificados 

antigos, mesmo revogados ou expirados, para fins exclusivos de recuperação desses 

arquivos do sistema, enquanto que os novos arquivos já são armazenados utilizando 
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certificados novos. Este procedimento é chamado de rotacionamento de certificados, 

quando o usuário emite um certificado novo antes da expiração do atual e gradualmente 

vai substituindo os arquivos no sistema. 

No sistema SiRiUS apresentado no Capítulo 3, não fica claro onde algumas 

informações relativas a permissões e certificados ficam armazenadas, se no cliente local 

ou no sistema distribuído. Neste ponto, o sistema SAS-P2P é bastante claro, quando 

define seus módulos, suas funcionalidades e operações, bem como onde os mesmos são 

executados. 

Para o SAS-P2P, um usuário é revogado e excluído do sistema quando seu 

certificado é definitivamente revogado, sem criação de um novo certificado para ele. Os 

arquivos deste usuário serão então gradualmente excluídos dos nós. Esse mecanismo, 

segundo Koç em (Koç 2007), não foi eficientemente resolvido nos sistemas OceanStore, 

Farsite e SiRiUS. 

Com relação ao problema de distribuição de chaves, o SAS-P2P visa resolver 

essa questão através da implantação do módulo PKIX-P2P, uma infraestrutura de 

chaves públicas baseada em certificados X.509 (Cooper 2005) e PKCS#12 (RSA 1999), 

adaptada para ambientes peer-to-peer.  

No que diz respeito à confidencialidade dos dados, o SAS-P2P pode operar em 

quatro níveis, são eles: nenhuma cifragem, apenas cifragem de usuário, apenas cifragem 

institucional e cifragem institucional em conjunto com a cifragem de usuário. As 

informações referentes ao nível utilizado ficam armazenadas na região de meta-dados 

do arquivo SAS-P2P gerado pelo sistema.  

O PACISSO é o sistema que possui mais características que se assemelham ao 

SAS-P2P em sua estrutura. No entanto, o SAS-P2P utiliza uma mescla de criptografia 

assimétrica com criptografia simétrica, além de introduzir o conceito de certificados 

institucionais e certificados de usuário, bem como de utilizar o modelo de infraestrutura 

de chaves públicas de criptografia aplicado às redes P2P. 

Nem todas as funcionalidades do sistema SAS-P2P foram completamente 

implementadas devido à sua extensão, sendo essa tarefa objeto de estudo e 

desenvolvimento em trabalhos posteriores. 
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Capítulo 5.  

Desenvolvimento e Resultados 
 

Este capítulo apresenta, em um nível mais alto de abstração, a especificação e o 

desenvolvimento dos módulos de software produzidos neste trabalho, bem como a 

análise dos resultados obtidos através de experimentos laboratoriais que permitiram 

avaliar a funcionalidade e o comportamento das aplicações desenvolvidas como fruto 

dessa pesquisa. 

Na seção 5.1 são apresentadas as metodologias de implementação utilizadas. Em 

seguida, a seção 5.2 trata das informações pertinentes ao desenvolvimento, enquanto 

que a seção 5.3 apresenta e analisa os resultados obtidos. 

5.1. Metodologias de implementação 

Como metodologia de implementação, foi adotada a linguagem de programação 

Java (Oracle 2010a) versão 6.0, devido sua forte utilização no mercado, assim como 

também a fácil integração com as metodologias de modelagem e especificação. As 

principais características da linguagem foram aproveitadas no desenvolvimento, como 

orientação a objeto, linhas de código concorrentes e suporte a múltiplas plataformas. 

Seguindo a linha da linguagem Java e do desenvolvimento rápido de aplicações, 

a plataforma de desenvolvimento Netbeans (Oracle 2010b) foi escolhida como 

ferramenta integrada de desenvolvimento, pela sua maturidade, integração com a 

linguagem Java e facilidade de construção de interface gráfica para usuário. 

A integração com a tecnologia P2P foi realizada utilizando a implementação 

Java da plataforma JXTA, compondo assim o conjunto de tecnologias para realização 

deste trabalho.  

5.1.1. Plataforma JXTA 

A plataforma JXTA define um conjunto de protocolos e implementa uma rede 

de sobreposição ou rede overlay, desenhada como uma solução aberta para prover a 

comunicação entre nós de redes P2P (Sun 2007a). Atualmente, o projeto JXTA está na 
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versão 2.5 e disponibiliza uma plataforma completa para desenvolvimento de aplicações 

P2P, com um conjunto bem definido de protocolos para realizar as operações principais 

de funcionamento: 

� Descoberta de nó; 

� Organização baseada em grupos; 

� Anúncios e descoberta de serviços; 

� Comunicação direta entre os nós; 

� Monitoramento de nós. 

5.1.1.1. Componentes da plataforma JXTA 

A Figura 5.1 apresenta uma visão geral da plataforma JXTA e o mapeamento 

dos nós da rede virtual para a rede física existente. 

 

Figura 5.1: Visão geral da rede virtual JXTA (Sun 2007a). 

Um peer, para a plataforma JXTA, é qualquer entidade que consegue se 

comunicar através dos protocolos estabelecidos pela plataforma. É importante ressaltar 

que o JXTA define peers com funções especiais, como Rendezvous e Relay peers, 

conforme ilustrados na Figura 5.2. Além disso, um peer não precisa necessariamente 

implementar todos os protocolos JXTA definidos a seguir, mas apenas aqueles 

essenciais à sua funcionalidade no sistema P2P. 

O JXTA força o estabelecimento de grupos de peers, tipicamente compostos de 

peers cooperativos executando uma mesma aplicação. Não existe limite para o número 

de grupos dos quais um peer faz parte, e o grupo especial World Peer Group reúne 

todos os peers que fazem parte da rede P2P. 

Em JXTA, as mensagens foram estabelecidas de forma a poderem ser usadas 

sobre uma camada de transporte assíncrona, não-confiável e unidirecional. Elas são 
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implementadas através de datagramas que contém um envelope, contendo origem e 

destino, e uma pilha de cabeçalhos de protocolos, além dos dados sendo transmitidos. 

 

Figura 5.2 – Elementos de uma rede JXTA (Detsch 2005). 

Pipes são canais de comunicação assíncronos, como visto na Figura 5.2, que 

devem ser estabelecidos entre as partes para enviar e receber mensagens. Cada pipe é 

unidirecional, havendo, portanto, pipes de entrada e pipes de saída. Cada ponto de 

comunicação (endpoint ) do pipe pode estar ligado a um ou mais peers, permitindo 

comunicação unicast, broadcast ou multicast. O JXTA oferece ainda o conceito de pipe 

seguro, que estabelece uma comunicação com autenticação, integridade e 

confidencialidade entre as parte comunicantes. 

Para o JXTA, um anúncio (advertisement) é um documento XML que nomeia, 

descreve e publica a existência de uma entidade, como um peer, um grupo de peers, um 

pipe ou um recurso qualquer (por exemplo, um arquivo compartilhado ou serviço 

disponibilizado). Para poderem ser localizados na rede, os recursos devem ser 

publicados explicitamente através de um anúncio apropriado. 

5.1.1.2. Protocolos da plataforma JXTA 

As funcionalidades de JXTA estão presentes na especificação de seus 

protocolos, comentados a seguir: 
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� Protocolo de descoberta (Peer Discovery Protocol - PDP): mecanismo pela qual 

um peer pode divulgar seus recursos, e descobrir outros peers, grupos de peers ou 

recursos de outros peers. 

 

� Protocolo de resolução (Peer Resolver Protocol - PRP): mecanismo pelo qual um 

peer pode enviar uma consulta para um, vários ou todo um grupo de peers, e 

receber uma resposta (ou múltiplas respostas). A verificação de qual consulta 

originou as respostas recebidas é realizada através de um identificador único, 

incluso no corpo da mensagem.  

 

� Protocolo de informações de peer (Peer Information Protocol - PIP): mecanismo 

pelo qual um peer pode obter informações de estado e capacidades de outros peers. 

Por exemplo, é possível enviar uma mensagem de verificação de disponibilidade de 

um peer. 

 

� Protocolo de ligação de pipe (Pipe Binding Protocol - PBP): permite a um peer 

estabelecer um pipe (canal virtual de comunicação) com um ou mais peers. A 

ligação entre as entidades é realizada durante a operação de abertura (open) do pipe 

de saída. Após a ligação, podem ser realizadas operações de envio ou send (de um 

dos lados) e de recebimento ou receive (do outro lado). 

 

� Protocolo de roteamento (Endpoint Routing Protocol - ERP): implementado nos 

peers routers, permite aos peers da rede requisitar uma rota para o envio de 

mensagens a outro peer. Um exemplo do uso desse protocolo é quando dois peers 

não estão diretamente conectados ou quando estão separados por algum mecanismo 

de firewalls ou serviços de NAT. Nesses casos, o peer router responde a requisição 

com a rota que pode ser utilizada. Em algumas situações, a rota pode conter peers 

relay, que possibilitam acionar conexões com peers barrados por firewalls ou 

NATs. Neste caso, as mensagens são enviadas para o peer relay, que as repassa ao 

peer destino, que não poderia ser alcançado diretamente. Qualquer peer pode se 

tornar um peer router através da instanciação do protocolo de roteamento. 

 

� Protocolo de rendezvous (Rendezvous Protocol - RVP): usado por um peer para se 

conectar a um peer rendezvous, que concentra algumas funções chave dentro da 
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rede. Em especial, estes peers servem como referência para o ingresso na rede 

JXTA: listas de endereços IP de nós do tipo rendezvous são acessíveis através de 

sites na Internet, possibilitando a conexão de novos peers. Além desta tarefa, peers 

rendezvous realizam a indexação do conteúdo de nós vizinhos, otimizando o 

processo de busca. 

5.2. Desenvolvimento do sistema SAS-P2P 

Conforme apresentado no Capítulo 4, o sistema SAS-P2P é composto pelo P2P 

SAN VFS, SAS-P2P Application e pelo PKIX Manager, sendo a infraestrutura P2P de 

comunicação disponibilizada pela plataforma JXTA. A comunicação entre essas 

aplicações é feita através de troca de mensagens por meio de um mecanismo chamado 

P2P Message-based Framework, construído para ser um framework P2P baseado em 

mensagens de propósito geral. Neste sentido, esta seção descreve a implementação dos 

módulos PKIX-P2P Manager e SAS-P2P Application, começando pelo P2P Message-

based Framework que é a base da comunicação entre os programas. 

5.2.1. P2P Message-based Framework 

O P2P Message-based Framework é formado por um conjunto de classes Java 

que encapsulam e utilizam a plataforma JXTA, para realizar a troca de mensagens 

síncrona e assíncrona para descoberta de nó, dados e controle. A comunicação é 

assíncrona no processo de descoberta e envio de mensagens de dados ou controle, mas é 

síncrona no momento das respostas. Além disso, o P2P Message-based Framework é 

responsável por publicar os serviços ou recursos do nó, controlar o tempo de vida e 

expiração dos anúncios de serviços. 

Basicamente a classe Peer mostrada na Figura 5.3 a seguir resume o P2P 

Message-based Framework, pois ele pode ser visto como uma classe que possui duas 

threads, sendo uma responsável pelas comunicações quando o nó se comporta como 

servidor, PeerServer, e a outra quando o nó se comporta como cliente, PeerClient. A 

Figura 5.3 apresenta o diagrama de classes do P2P Message-based Framework, dando 

destaque às classes principais que compõem o framework. 



 

Figura 5.3: Diagrama de classes do 

Como as mensagens podem ser assíncronas, e são na maioria das vezes, a 

abordagem de programação utilizada 

classe que utilize o P2P Message

registrando como ouvintes ou 

dessa maneira que os módulos 

framework. 

5.2.2. PKIX-P2P 

Conforme mencionado na seção anterior, 

Manager é realizada pelo

utilizadas para executar as operações da PKIX

implementar uma infraestrutura

(Cooper 2005) e PKCS#12

protocolo de comunicação 

4.2.2.2, o que define se a mensagem é de controle,

: Diagrama de classes do P2P Message-based Framework

Como as mensagens podem ser assíncronas, e são na maioria das vezes, a 

abordagem de programação utilizada é baseada em eventos. Desse modo,

P2P Message-based Framework pode monitorar esses eventos

registrando como ouvintes ou Listeners, podendo receber e manipular mensagens

dessa maneira que os módulos PKIX-P2P Manager e SAS-P2P Application

 Manager 

Conforme mencionado na seção anterior, a comunicação do módulo 

pelo P2P Message-based Framework e as mensagens são 

as operações da PKIX-P2P. Como a finalidade da PKIX

infraestrutura de chaves públicas baseada em certifi

e PKCS#12 (RSA 1999), com suas operações tradicionais,

protocolo de comunicação e reputação entre as AC, como foi apresentado na seção 

se a mensagem é de controle, replicação ou de reputação é o tipo 
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based Framework. 
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da mensagem utilizada. Em relação ao P2P Message-based Framework é fácil perceber, 

através da Figura 5.4, que basicamente a thread UpdateReputation foi acrescentada para 

fazer o cômputo da reputação localmente. Adicionalmente, um banco de dados é 

utilizado para guardar as informações referentes aos certificados, assim como também 

são armazenadas as informações de reputação. 

 

Figura 5.4:Diagrama básico da aplicação PKIX-P2P. 

A Figura 5.5 a seguir apresenta o diagrama de classes do módulo PKIX 

Manager. Observando a figura é fácil perceber que a principal alteração em relação ao 

diagrama de classes do P2P Message-based Framework apresentado na seção anterior é 

a adição da classe PKIDaemonReputationManager, além da mudança dos nomes das 

classes. As mensagens de reputação alimentam a base de dados com as informações das 

AC pertencentes ao sistema, enquanto que a operação UpdateReputation da classe 

PKIDaemonReputationManager é executada periodicamente, realizando o cálculo da 

reputação, e completando a operação do protocolo de reputação e replicação explanado 

na seção 4.2.2.2. 



 

Figura 5.5: Diagrama de clas

Nas seções 5.3.1 e 

Manager e os resultados obtidos nos experimentos realizados em laboratório.

5.2.3. SAS-P2P Application

Assim como foi 

mensagens do módulo SAS

Framework, sendo as mensagens utilizadas para executar as operações 

inclusive requisitar os serviços 

PKIX-P2P Manager. 

Faz parte do SAS-P2P

recebimento de arquivos representando o módulo 

apresentado na Figura 5.6.  

: Diagrama de classes do módulo PKIX-P2P Manager.

e 5.3.1.1 apresentam-se a operação do módulo 

e os resultados obtidos nos experimentos realizados em laboratório.

Application 

 apresentado anteriormente, a comunicação 

SAS-P2P Application é provida pelo P2P Message

as mensagens utilizadas para executar as operações 

os serviços de certificação digital disponibilizados

P2P Application um módulo cliente-servidor

representando o módulo P2P SAN VFS, operando nos moldes 
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P2P Manager. 

a operação do módulo PKIX-P2P 

e os resultados obtidos nos experimentos realizados em laboratório. 

, a comunicação baseada em 

P2P Message-based 

as mensagens utilizadas para executar as operações específicas, 

disponibilizados pelo módulo 

servidor para envio e 

operando nos moldes 
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Figura 5.6: Diagrama interno do SAS-P2P Application. 

A Figura 5.6 mostra exatamente o comportamento do módulo SAS-P2P 

Application, utilizando o P2P Message-based framework para realizar as comunicações 

por mensagens de requisição e resposta e, quanto a operação for para envio ou 

recebimento de arquivo, será acionado ou o cliente ou o servidor TCP. 

5.3. Resultados 

Os resultados apresentados nesta seção são frutos de experimentos realizados em 

ambiente laboratorial. São mostradas separadamente as análises dos resultados obtidos 

no módulo PKIX-P2P Manager e SAS-P2P Application. 

5.3.1. PKIX-P2P Manager 

Para que uma Autoridade Certificadora entre em operação é preciso que seu 

certificado de AC seja criado e armazenado. Neste sentido, a primeira tarefa é criar e 

armazenar o certificado no banco da base de dados local do sistema. A Figura 5.7 

apresenta a tela de criação, exportação e armazenamento de certificados. 
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Figura 5.7: Tela de criação, exportação e armazenamento de certificados. 

A partir da tela apresentada na Figura 5.7 tanto é possível criar uma nova AC, 

através da emissão de certificados auto-assinados raiz, como é possível que uma AC 

existente na base de dados gere um certificado para uma nova AC ou ainda que sejam 

emitidos certificados de entidade final. Embora a tela apresentada na Figura 5.7 faça 

parte do módulo PKIX-P2P Manager ela é executada separadamente, pois não foi 

disponibilizado um acesso a mesma a partir da tela principal do programa, que é 

apresentada na Figura 5.8. 
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Figura 5.8: Tela principal da aplicação PKIX-P2P Manager. 

Depois de realizado o processo de criação do certificado da AC, é preciso 

proceder às configurações inerentes ao funcionamento desta AC no sistema, bem como 

as configurações dos parâmetros do P2P Message-based Framework, conforme 

apresentado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9: Tela de configurações. 
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Os parâmetros principais de configuração da operação do PKIX-P2P Manager 

são definidos na tela de configurações mostrada na Figura 5.9, acessada através do 

menu “Edit/Preferences”, a partir da tela principal mostrada na Figura 5.8. As 

configurações foram agrupadas da seguinte forma:  

� Parâmetros do P2P Message-based Framework 

o Nome do nó; 

o Modo de operação (somente cliente, somente servidor ou ambos); 

o Uma String para identificar o recurso ou serviço fornecidos por esta 

aplicação; 

o Uma String para identificar as mensagens dentro do recurso; 

o Intervalo de descobertas; 

o Tempo de expiração dos anúncios; 

o Tempo de vida dos anúncios. 

� Parâmetros do PKIX-P2P Manager 

o Caminho para o certificado da AC; 

o Alias ou usuário para acessar a chave privada do certificado; 

o Pesos e parâmetros utilizados no cálculo da reputação. 

5.3.1.1. Testes com PKIX-P2P Manager 

Foram realizados experimentos em laboratório com módulo PKIX-P2P 

Manager, objetivando avaliar o funcionamento, o desempenho e a estabilidade do 

sistema. O experimento mais extenso durou aproximadamente 03h15m em uma rede 

Ethernet, com suporte a transmissão multicast, conforme cenário mostrado na Figura 

5.10 a seguir. 

 

Figura 5.10: Cenário de teste do módulo PKIX-P2P Manager. 
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As aplicações foram executadas utilizando a máquina virtual Java versão 1.6 da 

Sun Microsystems, em um ambiente computacional cujas configurações estão descritas 

na Tabela 5.1 a seguir. 

Tabela 5.1: Configuração dos computadores utilizados nos testes. 

Nome da máquina Sistema Operacional Processador Memória RAM 

Alemanha Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

Argentina Debian GNU/Linux 5.0 Intel(R) Pentium(R) 4 

1.60GHz 

128 MB 

Brasil Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

Camaroes Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

China Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

Espanha Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

EUA Debian GNU/Linux 5.0 Intel(R) Pentium(R) 4 

1.60GHz 

128 MB 

Italia Debian GNU/Linux 5.0 AMD Duron(tm) 950 Mhz 128 MB 

 

Basicamente, foram colhidas informações referentes ao número de mensagens 

enviadas e recebidas por cada nó participante do experimento e ao final foi observada a 

reputação calculada por cada uma das AC do sistema, considerando-se os mesmos 

parâmetros de cálculo de reputação para todas as AC. 

Os gráficos a seguir apresentam a relação de mensagens enviadas/recebidas por 

cada uma das AC observadas. 



 

Figura 5.11: Mensagens de reputação enviadas

Figura 5.12: Mensagens de reputação 

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Alemanha

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Argentina
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AC Alemanha. 

 

AC Argentina. 



 

Figura 5.13: Mensagens de reputação 

 

Figura 5.14: Mensagens de reputação 

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Brasil. 

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Camaroes.
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AC Camaroes. 



 

Figura 5.15: Mensagens de reputação

Figura 5.16: Mensagens de reputação 

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Chin

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Espanha.
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AC China. 

 

AC Espanha. 



 

Figura 5.17: Mensagens de reputação 

Figura 5.18: Mensagens de reputação 

Os experimentos revelaram o comportamento esperado da aplicação

uma das AC não contabiliza suas próprias mensagens 

comprometer o cálculo da reputação

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC EUA.

: Mensagens de reputação enviadas/recebidas na ótica da AC Italia.

Os experimentos revelaram o comportamento esperado da aplicação

AC não contabiliza suas próprias mensagens enviadas/recebidas

comprometer o cálculo da reputação. Era também esperado que a capacidade 
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AC EUA. 

 

AC Italia. 

Os experimentos revelaram o comportamento esperado da aplicação, onde cada 

enviadas/recebidas, para não 

que a capacidade 



 

computacional de cada máquina influa

máquinas Argentina e EUA em situação de melhor desempenho do que as demais.

Com base nas configurações 

mensagens de reputação 

disponibilidade na rede, impactando diretamente no cálculo da reputação.

seguir apresentam a reputação calculada localmente por cada 

Figura 5.19: Reputação do sistema calculad

Figura 5.20: Reputação do sistema calculada 

de cada máquina influa no comportamento do sistema, figurando as 

máquinas Argentina e EUA em situação de melhor desempenho do que as demais.

Com base nas configurações feitas no sistema para realização dos testes, 

de reputação trocadas entre as AC representam as suas 

disponibilidade na rede, impactando diretamente no cálculo da reputação.

am a reputação calculada localmente por cada uma das AC do sistema.

Reputação do sistema calculada pela AC Alemanha

Reputação do sistema calculada pela AC Argentina.
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no comportamento do sistema, figurando as 

máquinas Argentina e EUA em situação de melhor desempenho do que as demais.  

para realização dos testes, as 

suas respectivas 

disponibilidade na rede, impactando diretamente no cálculo da reputação. Os gráficos a 

AC do sistema. 

 

Alemanha. 

 

pela AC Argentina. 



 

Figura 5.21

Figura 5.22: Reputação do sistema calculad

21: Reputação do sistema calculada pela AC Brasil. 

: Reputação do sistema calculada pela AC Camaroes.
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ela AC Camaroes. 



 

Figura 5.23

Figura 5.24: Reputação do sistema calculad

23: Reputação do sistema calculada pela AC China. 

: Reputação do sistema calculada pela AC Espanha.
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pela AC Espanha. 



 

Figura 5.25

Figura 5.26

É importante perceber que a 

possui sobre si própria é menor do que a percepção de reputação que ela possui das 

demais. Os resultados também revelam uma compatibilidade com as definições 

previstas na especificação do protocolo, que preconiza que as AC, nas mesm

condições, buscam a igualdade de reputação. 

reputação é justificada, visto que houve variação nas mensagens de reputação. Como 

25: Reputação do sistema calculada pela AC EUA. 

26: Reputação do sistema calculada pela AC Italia. 

É importante perceber que a percepção de reputação que uma determinada AC 

possui sobre si própria é menor do que a percepção de reputação que ela possui das 

Os resultados também revelam uma compatibilidade com as definições 

previstas na especificação do protocolo, que preconiza que as AC, nas mesm

condições, buscam a igualdade de reputação. A variação observada nos gráficos de 

reputação é justificada, visto que houve variação nas mensagens de reputação. Como 
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que uma determinada AC 

possui sobre si própria é menor do que a percepção de reputação que ela possui das 

Os resultados também revelam uma compatibilidade com as definições 

previstas na especificação do protocolo, que preconiza que as AC, nas mesmas 

A variação observada nos gráficos de 

reputação é justificada, visto que houve variação nas mensagens de reputação. Como 
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esse parâmetro possui peso maior no cálculo da reputação, ele é refletido diretamente 

nos gráficos que representam a reputação. 

Outro aspecto importante do protocolo de reputação, notado apenas quando 

utilizado entre entidade final e AC nas consultas de reputação, é que ele privilegia a 

reputação informada por outras AC em detrimento do julgamento da AC que emitiu um 

certificado. Em outras palavras, o cliente confia mais em uma opinião dada por uma 

terceira AC do que naquela cuja informação está sendo requisitada.  

5.3.2. SAS-P2P Application 

Os experimentos realizados com o sistema SAS-P2P Application foram 

diferentes daqueles realizados com o módulo PKIX-P2P Manager, visto que do ponto 

de vista arquitetural eles possuem em comum apenas o P2P Message-based 

Framework, que tinha sido validado nos testes do módulo PKIX-P2P Manager.  

Seguindo a mesma linha de apresentação das ferramentas, para que o SAS-P2P 

Application possa entrar em operação é necessário realizar as configurações 

apropriadas. Figura 5.27 apresenta a tela inicial do sistema SAS-P2P Application, ponto 

de partida para as operações do sistema. 

 
Figura 5.27: Tela inicial do sistema SAS-P2P Application. 

Os parâmetros principais de configuração de operação do SAS-P2P Application 

são definidos na tela de configurações, acessada através do menu “Edit/Preferences”, 

que dá acesso à tela mostrada na Figura 5.28. 
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Figura 5.28: Tela de configurações do sistema SAS-P2P Application. 

Os parâmetros de configuração apresentados na Figura 5.28 são semelhantes aos 

do módulo PKIX-P2P Manager apresentados na seção 5.3.1, sendo adicionadas as 

configurações referentes ao módulo servidor de arquivos, File Server configuration, os 

parâmetros de certificados digitais tanto de usuário (User configurations), como 

também o empresarial (Enterprise configuration). 

Depois de configurado, basta acionar o botão Connect da tela principal mostrado 

na Figura 5.27, e o sistema começará a descoberta dos demais peers ativos na rede. 

A Figura 5.29 apresentada a seguir, mostra na tela principal do SAS-P2P 

Application on-line, através da qual é possível saber quantos nós estão conectados ao 

sistema e acompanhar sua atividade através de um visualizador de eventos. 
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Figura 5.29: Tela inicial do SAS-P2P on-line. 

As operações principais do SAS-P2P Application podem ser acessadas a partir 

do menu File, são elas: 

� Localizar um arquivo SAS (Find SAS File); 

� Abrir um arquivo SAS (Open SAS File); 

� Enviar um arquivo SAS (Send a SAS File). 

A Figura 5.30 apresenta a tela de busca do sistema SAS-P2P. 

 

Figura 5.30: Tela de busca de arquivos SAS-P2P. 
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As operações de exclusão e de cópia do arquivo (download) são disponibilizadas 

na tela da busca. 

A Figura 5.31 apresenta a tela que possibilita abrir um arquivo SAS-P2P que 

esteja localmente armazenado, usando as informações dos certificados digitais 

configurados no sistema. 

 
Figura 5.31: Tela do SAS-P2P para abrir arquivo local. 

A operação de envio de arquivo para o sistema pode ser vista na Figura 5.32, 

onde pode se configurar as opções de segurança de usuário e empresarial. 

 
Figura 5.32: Tela de envio de arquivo SAS-P2P 
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5.3.2.1. Testes com o SAS-P2P Application 

Foram realizadas duas baterias de experimentos em laboratório para testar e 

avaliar o sistema SAS-P2P. A primeira bateria de testes visou analisar o funcionamento 

do sistema executando operações de busca, abertura, envio (upload), cópia (download) e 

exclusão de arquivos. Para essa bateria de teste utilizou-se o seguinte cenário: 

laboratório, com quatro computadores Intel 1.5 Ghz, 1Gb de memória RAM, Sistema 

Operacional Windows XP SP3 em ambiente Ethernet, com suporte a transmissão IP 

Multicast. O arranjo utilizado é apresentado na Figura 5.33. 

 

Figura 5.33: Cenário de teste de funcionamento do SAS-P2P Application. 

Durante a execução da bateria de teste de funcionamento todas as operações 

realizadas foram executadas com sucesso por todos os nós. 

A segunda bateria de testes visou analisar o processo de criação e leitura do 

arquivo SAS-P2P. Para este experimento utilizou-se um único computador com 

processador Intel 2.0 Ghz com núcleo duplo, 4Gb de memória RAM, Sistema 

Operacional Microsoft Windows 7 64-bits, com as aplicações de uso comum de usuário 

em execução no momento dos testes: navegador Web, mensageiro instantâneo e editor 

de texto. O objetivo desse teste foi medir o comportamento do SAS-P2P Application 

quando utilizado em conjunto com outras ferramentas. Foram medidos os tempos para 

criação e leitura dos arquivos SAS-P2P, sem considerar compactação de dados, 

tomando a média de cem execuções por tamanho de arquivo, variando de 100 Kbytes 

até 5000 Kbytes.  

Foram efetuados visando analisar o efeito da criptografia no tamanho e formato 

dos arquivos, bem como nas operações de busca e exclusão do sistema SAS-P2P. Os 

parâmetros estatísticos analisados foram: a taxa de crescimento dos arquivos no 

processo de transformação para XML, a média dos tempos gastos nas operações de 
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leitura e escrita do arquivo SAS-P2P. Os resultados obtidos são apresentados na forma 

de tabelas e gráficos, para facilitar sua visualização e interpretação. 

A Tabela 5.2 mostra a relação entre o arquivo original e o arquivo SAS-P2P, 

bem como o tempo gasto para gerá-lo a partir do arquivo original utilizando apenas a 

criptografia de usuário. É possível perceber que o tamanho do arquivo SAS-P2P gerado 

aumenta consideravelmente: em média, o tamanho do arquivo SAS-P2P é 167% maior 

que o arquivo original. 

Tabela 5.2 – Relação entre o tamanho do arquivo original e arquivo SAS-P2P usando apenas 

criptografia de usuário. 

Arquivo original (Kbyte) Arquivo SAS-P2P (Kbyte) Tempo de geração (s) 
100 268,87 0,231 
200 535,54 0,237 
300 802,20 0,295 
400 1.068,87 0,352 
500 1.335,54 0,415 
600 1.602,20 0,491 
700 1.868,87 0,547 
800 2.135,54 0,619 
900 2.402,20 0,661 
1000 2.668,87 0,721 
1500 4.002,21 0,972 
2000 5.335,54 1,274 
2500 6.668,87 1,579 
3000 8.002,21 1,860 
3500 9.335,54 2,178 
4000 10.668,87 2,661 
4500 12.002,21 2,950 
5000 13.335,54 3,182 

 

A Tabela 5.3 mostra os parâmetros medidos, utilizando a criptografia 

empresarial conjuntamente com a criptografia de usuário. É possível perceber que o 

tamanho do arquivo SAS-P2P sofre um aumento ainda maior em relação ao 

experimento anterior: em média, com este outro esquema, o arquivo SAS-P2P é 614% 

maior que o arquivo original. 
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Tabela 5.3 – Relação entre o tamanho do arquivo normal e o arquivo SAS-P2P usando criptografia 

empresarial conjuntamente com criptografia de usuário. 

Arquivo original (Kbyte) Arquivo SAS-P2P (Kbyte) Tempo de geração (s) 
100 713,51 0,370 
200 1.424,62 0,540 
300 2.135,73 0,727 
400 2.846,85 0,926 
500 3.557,95 1,120 
600 4.269,07 1,330 
700 4.980,18 1,471 
800 5.691,29 1,672 
900 6.402,40 1,879 
1000 7.113,51 1,944 
1500 10.669,07 2,986 
2000 14.224,62 3,927 
2500 17.780,18 5,205 
3000 21.335,74 6,343 
3500 24.891,29 7,485 
4000 28.446,85 9,726 
4500 32.002,40 10,392 
5000 35.557,95 11,726 

 

Outros experimentos semelhantes foram realizados, para medir o tempo gasto 

para realizar operações de leitura e escrita de arquivos SAS-P2P armazenados 

localmente nos nós. A Figura 5.34 ilustra a comparação entre as operações de escrita e 

leitura citadas. 

 
Figura 5.34: Comparativo entre as operações de escrita e leitura de arquivo SAS-P2P. 
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A diferença entre os tempos gastos nas operações de leitura e de escrita 

evidenciada no gráfico pode ser explicada pelo fato de que a operação de escrita 

provoca um aumento substancial dos dados, devido ao processo de criptografia, 

conforme apresentado anteriormente, e sua transformação para o formato XML. 

Enquanto que o processo de leitura manipula um volume maior de dados desde o início 

da operação, a partir da leitura do arquivo no disco.  

A Figura 5.35 compara o arquivo SAS-P2P utilizando a criptografia de usuário e 

utilizando a criptografia dupla (usuário e empresarial). 

 
Figura 5.35: Comparativo entre criptografia de usuário e criptografia dupla. 

Através do gráfico, percebe-se nitidamente o custo computacional adicional 

necessário quando se utiliza a criptografia dupla. No entanto, embora esse custo seja 

alto, não é inviável, pois a capacidade de processamento e armazenamento dos 

equipamentos atuais vem aumentando bastante, juntamente com a melhora dos meios de 

comunicação, ficando cada vez mais próximo o momento de se justificar esse ganho na 

segurança. 
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Capítulo 6.  

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre sistemas de armazenamento 

utilizados em ambientes peer-to-peer, enfatizando especialmente os aspectos de 

segurança abordados por eles. Neste contexto, foram identificados alguns problemas e 

foi apresentada uma proposta para solucioná-los. Entre os principais problemas 

identificados é possível citar: ausência de clareza na definição do mecanismo de 

criptografia e certificação digital dos arquivos armazenados e formato de arquivo que 

não permite interoperabilidade entre aplicações distintas. 

Para resolver os problemas citados acima foi proposto um sistema baseado na 

tecnologia P2P, incluindo um módulo de certificação digital e um Sistema de 

Armazenamento Seguro de Arquivos. O módulo de certificação digital chamado PKIX-

P2P realiza as operações principais de uma infraestrutura de chaves públicas, que opera 

em ambiente peer-to-peer. Uma importante funcionalidade desse sistema de certificação 

é o protocolo de reputação proposto, que insere um nível a mais de segurança na 

confiança dos certificados emitidos pelas autoridades certificadoras. Além disso, o 

Sistema de Armazenamento Seguro – SAS-P2P utiliza, em suas operações, os 

certificados emitidos pelas Autoridades Certificadoras P2P – AC P2P em dois níveis, o 

nível institucional e o nível empresarial, bem como um protocolo de reputação. Outra 

característica é o formato de arquivo portável baseado em XML, armazenando 

metadados e dados, de maneira clara e bem estruturada. Por fim, um protocolo seguro 

baseado em mensagens foi desenvolvido, para realizar as operações de manipulação dos 

arquivos no sistema. 

De modo geral, a abordagem adotada mostrou-se bastante eficiente e flexível, 

visto que os arquivos gerados são no formato XML e os metadados presentes no 

arquivo fornecem as informações necessárias para verificar a autenticidade, integridade 

e realizar o controle de acesso ao arquivo baseado em criptografia.  

Embora os experimentos tenham apontado um alto custo computacional quando 

a criptografia de usuário é utilizada conjuntamente com a criptografia empresarial, 

pode-se ressaltar que a capacidade de processamento e de armazenamento dos novos 
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computadores, bem como os avanços nos meios de transmissão de dados, atenuam essa 

questão do processamento adicional, principalmente pelo grau de segurança auferido 

aos arquivos que utilizam essa característica. 

Os resultados obtidos são considerados bons, visto que validam uma arquitetura 

e um conjunto de protótipos de software desenvolvidos, tanto do ponto de vista 

funcional como também de viabilidade computacional, agregando alto nível de 

segurança para sistemas de armazenamento de arquivos baseado em tecnologia P2P.  

6.1. Contribuições do Trabalho 

Destacam-se como principais contribuições desse trabalho, além da revisão 

bibliográfica realizada: 

� Uma Proposta de uma Arquitetura de Sistema de Armazenamento Seguro 

utilizando P2P, que apresenta as seguintes características diferenciais: 

o Utilização de uma infraestrutura de chaves públicas P2P baseada 

em reputação; 

o Um protocolo de replicação e reputação que pode ser utilizado 

tanto pelas Autoridades Certificadoras como também pelas 

entidades finais; 

o Utilização de certificação e criptografia com foco tanto na 

empresa com também no usuário; 

o Padronização de um formato de arquivo baseado em XML, que 

armazena tanto os dados como os metadados do arquivo original; 

� Especificação e desenvolvimento de protótipo de um framework P2P 

baseado em mensagens, o P2P Message-based Framework; 

� Especificação e desenvolvimento de protótipos do sistema PKIX-P2P 

Manager; 

� Especificação e desenvolvimento de protótipos do sistema SAS-P2P 

Application; 

� Experimentos laboratoriais com resultados verificáveis; 

Além das contribuições citadas, destaca-se a publicação de um artigo científico 

intitulado “Implementation of PKIX-P2P with trust-based reputation using the JXTA 

platform” apresentado no International Telecommunication Symposium em setembro de 

2010, em Manaus/AM Brasil. 
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6.2. Trabalhos Futuros 

Vários desdobramentos e extensões deste trabalho podem ser realizados, tanto 

no aprimoramento dos módulos desenvolvidos, como também sua aplicação a outras 

áreas. Como melhorias aos sistemas desenvolvidos é possível citar: 

� No módulo PKIX-P2P Manager: 

o Processo de emissão automática de certificados por parte do usuário, 

conforme especificado na seção 4.2.2.3; 

o Processo de revogação automático dos certificados, conforme 

especificado na seção 4.2.2.4; 

o Realizar estudo comparativo entre a forma de execução atual, como Edge 

peer, e como nó super-peer JXTA; 

o Realizar experimentos comparativos de execução em ambientes LAN e 

WAN com existência de dispositivos de Proxy e Firewalls; 

o Utilizar algum mecanismo de inteligência artificial, como aprendizagem 

por reforço ou rede neural, para realizar o cômputo da reputação. 

� No módulo SAS-P2P Application: 

o Implementação do protocolo de consulta de reputação, integrado com o 

módulo PKIX-P2P Manager; 

o Desenvolvimento do módulo de requisição de certificado, integrado com 

o módulo PKIX-P2P Manager; 

o Implementação do suporte a múltiplos certificados por usuário e 

rotacionamento desses certificados integrado com o módulo PKIX-P2P 

Manager; 

o Conclusão da implementação do processo de autenticação integrado a 

todas as operação do sistema;  

o Desenvolvimento de um mecanismo de busca e recuperação por 

possíveis arquivos órfãos, evitando a situação mencionada na seção 4.4; 

o Desenvolvimento de uma interface gráfica mais amigável para o módulo, 

facilitando o uso para o usuário final. 

 

Existem ainda outras áreas onde seria possível utilizar a ferramenta 

desenvolvida. Como aplicação a outras áreas, com os devidos ajustes e alterações na 

ferramenta, é possível citar: 
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� Replicação de banco de dados utilizando P2P; 

� Sistema de sensoriamento remoto utilizando P2P; 

� Sistemas supervisórios em redes industriais utilizando P2P; 

� Monitoramento de ativos de redes utilizando P2P; 

� Utilização do padrão XML para armazenamento seguro de arquivos em banco 

de dados; 

� Sistema de mensageria eletrônica segura, baseado em certificados. 

 

 

 

 

 



 

 

87  

Referências bibliográficas 

 

[ABNT 2001] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR ISO/IEC 

17799 - Tecnologia da informação - Código de prática para a gestão da segurança da 

informação, Agosto 2001. 

 

[Adams 1999] Adams, C., Farrell, S. Request for Comments 2510, Entrust 

Technologies. Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Management 

Protocols, March 1999. 

 

[Adya 2002] Adya, A., Bolosky, W., et al. Federated, available, and reliable storage for 

an incompletely trusted environment. SIGOPS Oper. Syst. Rev., v. 36, p. 1-14, 2002. 

 

 [Amir 2005] Amir, Y., Danilov, C., Kirsch, J., et al. Scaling Byzantine Fault-Tolerant 

Replication to Wide Area Networks. Grant FA8750-04-2-0232 from the Defense 

Advanced Research Projects Agency, CSD TR #05-029, December 2005. 

 

[Borenstein 1993] Borenstein, N., Bellcore, Freed, N., Innosoft. Request for Comments 

1521, MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) Part One: Mechanisms for 

Specifying and Describing the Format of Internet Message Bodies, March 1993. 

 

[Chen 2002] Chen, Y., Eaton, P., et al. Oceanstore: An extremely wide-area storage 

system. Technical report, University of California at Berkeley, Berkeley, CA, USA, 

2002. 

 

[Clarke 2001] Clarke, I., Sandberg O., et al. Freenet: Distributed Anonymous 

Information Storage and Retrieval System. Lecture Notes in Computer Science, p. 

2009-46, 2001. 

 



 

 

88  

[Comer 2006] Comer, D. E. Interligação de Redes Com TCP/IP. Ed. Campus, 5ª 

Edição, 2006. 

 

[Cooper 2005] Cooper, M., Dzambasow, Y., et al. Request for Comments: 4158 - 

Internet X.509 Public Key Infrastructure: Certification Path Building. Sep. 2005. 

 

[Detsch 2005] Detsch, A. Uma Arquitetura para Incorporação Modular de Aspectos de 

Segurança em Aplicações Peer-to-Peer. São Leopoldo: UNISINOS, 2005. Dissertação 

(M. Sc. Engenharia Elétrica) Curso de Pós-Graduação em Computação Aplicada, 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2005. 

 

[GigaNatal 2010] Rede GigaNatal – Centro de Operações/PoP-RN. Rede GigaNatal, 

disponível em http://www.pop-rn.rnp.br/giganatal/. 

 

[Gobioff 1999] Gobioff, H. Security for a high performance commodity storage 

subsystem, 1999. 

 

[Gog 2003] Goh, E., Shacham, H., et al. SiRiUS: Securing Remote Untrusted Storage. 

In: Proc. of the Internet Society (ISOC) Network and Distributed Systems Security 

(NDSS) Symposium, Proceedings, p. 131–145, 2003. 

 

[Ho 2008] Ho, Byeong-Thaek., et al. A Peer Mutual Authentication Method using PKI 

on Super Peer based Peer-to-Peer Systems.  Real-Sense Media Convergence Research 

Team, Electronics and Telecommunications Research Institute, Daejeon, Korea, 2008. 

 

[ISO 2005] ISO - INTERNATIONAL STANDARDIZATION ORGANIZATION, 

ISO/IEC FDIS 27001 - Information technology - Security techniques - Information 

security management systems – Requirements, Final Draft, August 2005. 

 

[JXTA 2003] Traversat, et. al. Project JXTA 2.0 Super-Peer Virtual Network.  Sun 

Microsystems, Inc, May 2003. 

 

[Kallahalla 2003] Kallahalla, M., Riedel, E., et al. Plutus: scalable secure file sharing on 

untrusted storage, March 2003. 



 

 

89  

 

[Koç 2007] Koç, E., Baur, M., Caronni, G. PACISSO: P2P Access Control 

Incorporating Scalability and Self-Organization for Storage Systems. Sun Microsystems 

Laboratories, Sun Microsystems, Inc. U.S.A, 2007. 

 

[MEF 2010] MEF – Metro-Ethernet Forum, disponível em 

http://metroethernetforum.org/index.php. 

 

[OMG 2010] OMG - Object Management Group. Unified Modeling Language™ - 

UML, disponível em http://www.uml.org/. 

 

[Oracle 2010a] Oracle Corporation. Java Language, disponível em 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html. 

 

[Oracle 2010b] Oracle Corporation. NetBeans Platform, disponível em 

http://platform.netbeans.org/tutorials/nbm-test.html. 

 

[P2P-AP 2002] P2P Architect Project, Ensuring dependability of P2P applications at 

architectural level, Deliverable D1, Abril de 2002, 

http://www.atc.gr/p2p_architect/results/0101F05_P2P Survey.pdf. 

 

[Pinheiro 2006] Pinheiro, M. C. M. A.: Uma Arquitetura P2P Baseada na Hierarquia do 

Endereçamento IP com Roteamento Unificado. Rio Grande do Norte: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2006. Tese de Doutorado (Dr. Sc. Engenharia Elétrica) 

Programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2006. 

 

[Rocha 2004] Rocha, J., Domingues, M. A., et al. Peer-to-Peer: Computação 

Colaborativa na Internet. Minicursos SBRC2004 (capítulo de livro), pp. 3-46, Maio 

2004. 

 

[RSA 1999] RSA Data Security Inc. Public-Key Cryptography Standards (PKCS), 

PKCS#12 v1.0: Personal Information Exchange Syntax. June 1999. 

 



 

 

90  

[Stallings 2008] Stallings, W. Criptografia e segurança de redes, 4. São Paulo: Ed. 

Pearson Prentice Hall, 2008. 

 

[Sun 2007a] Sun Microsystems. JXTA v2.0 Protocols Specification. Sun Microsystems, 

Inc., Oct. 2007. 

 

[Sun 2007b] Sun Microsystems. JXTA Java™ Standard Edition v2.5: Programmers 

Guide. Sun Microsystems, Inc., Sep. 2007. 

 

[W3C 2010] W3C - World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language - 

XML, disponível em http://www.w3c.org/XML/. 

 

[Wölfl 2005] Wölfl, T. Public-Key-Infrastructure Based on a Peer-to-Peer Network. In: 

Proceedings of 38th Hawaii International Conference on System Sciences, 2005, Hawaii, 

EUA. [Proceedings …] University of Regensburg, jan. 2005. 

 

[Mui 2002] Mui, L., et al. A Computational Model of Trust and Reputation. In: 

Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, 2002, 

Hawaii. 

 

[Antoniu 2007] Antoniu, G., et. al. Performance scalability of the JXTA P2P 

framework. In: Proceedings of Parallel and Distributed Processing Symposium, 2007. 

IPDPS 2007. IEEE International. 

 




