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RESUMO 

 

Um dos grandes avanços na área da computação nas últimas décadas refere-se aos 

sistemas distribuídos. O uso de tais sistemas tem crescido vertiginosamente nos últimos anos.  

Com o surgimento e uso de tecnologias de redes sem-fio, os sistemas ganharam mobilidade e 

dinamismo. Pessoas podem entrar ou sair de seus locais de trabalho, de entretenimento ou 

mesmo de suas casas com seus computadores móveis; redes podem ser formadas ou extintas 

conforme a dinâmica de um grupo de pessoas; e novos serviços podem ser disponibilizados 

ou interrompidos.  

Em sistemas como tais, um sistema de localização de serviços automático é 

fundamental para acompanhar as contínuas modificações na rede. A localização de serviços 

permite que, em uma rede de endereçamento estático ou dinâmico, dispositivos e serviços 

possam ser encontrados de modo completamente automático. 

A presente dissertação propõe um sistema de localização lógica (endereçamento) de 

serviços e dispositivos em uma rede local ou geograficamente distribuída, indo ao encontro às 

necessidades de controle de sistemas distribuídos dinâmicos, contribuindo ao mesmo tempo 

com questões de usabilidade e configuração automática de redes.  

O sistema, também, busca resolver questões relacionadas ao uso dos serviços entre 

redes protegidas por firewalls ou que utilizam configurações de NAT.  

 

Palavras-chave: Localização de Serviços, Configuração Automática, Redes Ad-Hoc, 

Firewall, NAT. 



 
 

ABSTRACT 

In the last decades, one of the most important progresses in computation is related to 

the distributed systems. The usage of these systems has increased a lot, in the last years.  Due 

the emergence of wireless technologies, systems have acquired mobility and dynamism. 

People can enter or leave places, such as home, workplaces and entertainment spots, caring 

their mobile computers; networks can be formed or extinguished in accordance with the 

people dynamism; and new services can be available or interrupted.  

At these systems, a service location system is needed to keep track of the unceasing 

modifications in the network. The service location enables that services and devices can be 

found, at dynamic or static networks. 

This master thesis proposes a system for location of the logical addresses of services 

and devices at local or wide area networks. This work contributes to issues related to 

distributed systems control, usability and automatic network configuration.  

This system also solves questions related to service usage between networks using 

firewalls or NAT. Besides that, other points related to network interconnections in distributed 

systems, for example, using the Internet, are raised and solved. 

 

Keywords: Service Discovery, Automated Configuration, Ad-Hoc Networks, Firewall and 

NAT Traversal. 
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Capítulo 1   -  Introdução 

A presente dissertação propõe um sistema de localização lógica (endereçamento) de 

serviços e dispositivos em uma rede local ou geograficamente distribuída, indo ao encontro 

das necessidades de controle de sistemas distribuídos dinâmicos, contribuindo ao mesmo 

tempo com questões de usabilidade e configuração automática de redes. 

A localização de serviços permite que, em uma rede de endereçamento estático ou 

dinâmico, dispositivos e serviços possam ser encontrados de modo completamente 

automático.  

Em redes dinâmicas ou ad-hoc1, a localização automática de serviços é essencial, uma 

vez que serviços e dispositivos são adicionados e/ou retirados da rede de forma dinâmica e 

aleatória. 

Dentro dessa proposta de trabalho, a localização de serviços pretende abranger tanto 

redes estáticas quanto redes dinâmicas ad-hoc. 

1.1 Motivação 

Com o surgimento e uso de tecnologias de redes sem-fio, os sistemas ganharam 

mobilidade e dinamismo. Pessoas podem entrar ou sair de locais com seus computadores; 

redes podem ser formadas ou extintas conforme a dinâmica de um grupo de pessoas; e novos 

serviços podem ser disponibilizados ou interrompidos.  

Em sistemas como tais, um sistema de localização de serviços automático é 

fundamental para acompanhar as constantes modificações na rede. Atualmente, nas redes 
                                                 
1 Redes ad-hoc são redes desprovidas de infra-estrutura ou organização central, compostas por 
dispositivos móveis sem-fio que, dada sua mobilidade e liberdade, podem entrar ou sair da rede de 
modo aleatório.  
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locais, modificações como essas requerem que dispositivos sejam re-configurados para se 

adequarem às alterações de endereços dos serviços da rede. 

Fazendo-se uma rápida referência ao hardware de computadores de até poucos anos 

atrás, pode-se lembrar da configuração das antigas placas de PCs.  Nesses hardwares, cada 

módulo necessitava ter seu endereço configurado na placa, por meio de chaves ou pequenos 

conectores de plástico e cobre, que determinavam o endereço da placa, além das interrupções 

utilizadas pelo sistema operacional. Atualmente, com o aperfeiçoamento das plataformas 

computacionais, praticamente todos os computadores e módulos de hardware utilizam o 

padrão conhecido como “plug and play”, ou seja, “conectar e usar”. Esse padrão permite a 

configuração automática dos endereços das placas, que são automaticamente descobertos e 

localizados pelo sistema operacional. Isso possibilitou que usuários pudessem instalar e 

utilizar seus módulos de hardware sem nenhum auxílio técnico especializado e sem esforços 

de configuração. 

De modo similar, em um nível mais alto, a evolução natural das redes de computadores 

e dos sistemas distribuídos, atualmente baseados em redes sem fio ou com fio, também, exige 

que seus componentes de serviços sejam inseridos e utilizados na rede sem a necessidade de 

conhecimento técnico ou configuração manual. Assim, a localização automática de serviços é 

uma parte da resposta ao problema, permitindo que serviços sejam inseridos, localizados e 

utilizados sem nenhuma alteração de configuração nos dispositivos que os utilizam. 

Dentro desse escopo, convém ressaltar, que a motivação inicial do trabalho surgiu de 

uma necessidade real de obter uma solução para a localização de serviços em um projeto de 

pesquisa, doravante chamado de “Domínios de Segurança” (LARC, 2004a). Nesse projeto, 

dispositivos participantes de um relacionamento de confiança podem formar uma rede ad-hoc 

e disponibilizar seus serviços uns aos outros. Posteriormente, no capítulo três, esse projeto é 

melhor apresentado. 
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A questão da proposta de um novo sistema ocorreu após o estudo das soluções atuais e 

de trabalhos relacionados na área de localização de serviços. Dessa maneira, percebeu-se que 

novas características, como a capacidade de resolver problemas relativos à interconexão de 

redes, necessitavam ser inseridas e combinadas, gerando assim um sistema de localização de 

serviços. Esse novo sistema visa atender às necessidades do projeto de pesquisa em questão. 

Além disso, a pesquisa dentro dessa área pretende contribuir com a construção e a melhoria 

de novos produtos mais fáceis e simples de se utilizar. 

1.2 Objetivos e Escopo 

 O objetivo principal desse trabalho é a proposta de um sistema de localização de 

serviços para domínios de segurança locais e remotos, baseado na análise e conhecimento dos 

sistemas existentes, de modo a suprir as necessidades encontradas no contexto onde o 

problema está inserido. O trabalho proposto visa garantir que serviços participantes de um 

mesmo domínio possam ser localizados dentro de redes locais ou em redes de longa distância. 

O segundo objetivo a ser alcançado nesse trabalho é a implementação de um protótipo 

do serviço de localização, utilizando-se esse sistema, de modo a obter uma prova de conceito. 

O escopo do trabalho é mais bem compreendido no capítulo quatro, após uma melhor 

contextualização do ambiente pelos capítulos que antecedem. 

1.3 Organização do Trabalho 

O próximo capítulo contém uma revisão bibliográfica sobre protocolos de localização 

de serviços, explicitando os quatro dos protocolos padronizados mais importantes, além de 

trabalhos relacionados à área. Em seguida, o capítulo três introduz o projeto Domínios de 

Segurança (DS), o qual motivou o estudo e especificação do sistema. Esse capítulo procura 
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focar apenas nas características que envolvem o sistema de localização dentro do projeto. No 

capítulo quatro, é feita a descrição do ambiente, de modo a deixar claro quais questões a 

solução visa resolver. No capítulo cinco, a descrição do sistema de localização de serviços 

proposto é apresentada. O capítulo seis apresenta a validação da solução por meio de um 

protótipo desenvolvido, juntamente com os resultados obtidos nos testes. Finalmente, no 

capítulo sete, são tecidas as considerações finais acerca do trabalho.  
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Capítulo 2   -  Protocolos de Localização de Serviços 

Esse capítulo relaciona, inicialmente, as características de um protocolo genérico de 

localização de serviços e descreve os quatro principais protocolos padronizados de 

localização de serviços: O SLP (Service Location Protocol), Jini, UPnP (Universal Plug and 

Play) e Salutation. Tomando por base o até então exposto, é feita uma análise comparativa 

entre esses protocolos padronizados, salientando-se seus pontos positivos e negativos. Por 

fim, o capítulo apresenta outros trabalhos relacionados às áreas de localização de serviços e 

configuração automática em redes de computadores.  

2.1 Protocolo de Localização de Serviços 

Um protocolo de localização de serviços pode ser definido de diversas maneiras, de 

acordo com o contexto onde é aplicado. Nesse trabalho, o contexto refere-se a um protocolo 

capaz de localizar o endereço lógico (camada de rede e transporte) de serviços disponíveis em 

dispositivos conectados a uma rede de computadores. De acordo com a definição de 

(CSWL,1999), um protocolo de localização de serviços deve prover, para um dispositivo ou 

qualquer recurso na rede, um subconjunto das capacidades citadas a seguir: 

• Habilidade de registrar-se como membro na rede. 

• Descoberta automática de dispositivos localizados em sua vizinhança ou mesmo 

remotamente. 

• Habilidade de descrever seus serviços, capacidades e características, assim como 

realizar buscas baseadas nesses parâmetros. 

• Configuração automática sem intervenção administrativa. 
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Outras características podem, também, ser acrescentadas como parte do protocolo ou 

como uma extensão de suas funcionalidades. 

2.2 Protocolos Padronizados 

Nessa seção, foram selecionados e comparados quatro protocolos padronizados, de 

forma a se identificar suas características principais, pontos fortes e fracos. Os protocolos 

analisados foram: SLP (Service Location Protocol), Jini, UPnP (Universal Plug and Play) e o 

Salutation. De acordo com (LEE, 2002), esses são os quatro principais protocolos 

padronizados para a localização de serviços.  

2.2.1 SLP 

O SLP - Service Location Protocol (BETTSTETTER, 2000; GUTTMAN, 1999, 2000) 

foi desenvolvido pela IETF (Internet Engineering Task Force) com o intuito de prover um 

framework para a descoberta e seleção de serviços de rede. Esse protocolo foi desenvolvido 

para redes TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) e é independente de 

linguagem computacional. 

2.2.1.1    Componentes 

O SLP consiste de três componentes principais: 

• AU - Agente Usuário (UA – User Agent): Representa um processo executado 

junto ao cliente. É o responsável por obter informações dos serviços disponíveis na 

rede de serviços, enviando requisições aos AS’s ou AD. 

• AS - Agente Serviço (SA – Service Agent): Representa um processo executado 

junto a cada serviço. Esse processo é especializado em registrar os serviços na 

rede. 
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• AD - Agente Diretório (DA – Directory Agent): Representa o processo que recebe 

os registros de serviço e armazena-os em uma lista. É o serviço de diretório 

centralizado da rede de serviços. Essa entidade é opcional na arquitetura SLP, pois 

no caso de uma rede com poucos dispositivos, o AD é dispensado e as mensagens 

são trocadas diretamente entre AU’s e AS’s. 

2.2.1.2    Modos de Operação 

Existem três operações principais no SLP: Descoberta do AD, Publicação de 

Serviços e Requisição por Serviços. O uso do serviço é feito diretamente entre cliente e 

serviço, não fazendo parte da especificação do SLP. A Figura 1 mostra como os agentes 

interagem entre si. 

AD

Serviço Cliente

AUAS

Descoberta e RequisiçãoDescoberta e Publicação

Uso do Serviço
 

 

 

Figura 1 - Interação dos Agentes na Arquitetura SLP 

 

• Publicação de Serviços (Service Advertisement): AS’s precisam registrar 

(publicar) seus serviços no AD, de forma a torná-los disponíveis aos demais 

dispositivos da rede (Figura 2). As mensagens de registro contêm todos os serviços 

existentes no dispositivo, que estão disponíveis para uso. Esses registros precisam 

ser renovados junto ao AD periodicamente, caso contrário, os registros são 

AD: Agente Diretório 
AS: Agente Serviço 
AU: Agente Usuário 
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expirados depois de um intervalo de tempo pré-configurado. Esse mecanismo de 

renovação é chamado de “leasing” (aluguel) e define uma forma de alocação e 

liberação de recursos dinamicamente.  

ADAS

Registro

Confirmação  

 

Figura 2  – Registro de Serviço no AD 

 
• Descoberta do AD (DA Discovery): AS’s e AU’s necessitam descobrir todos os 

AD’s disponíveis na rede para a publicação ou requisição de serviços na rede. Isso 

pode ser feito de duas maneiras. A primeira delas é por meio da emissão de uma 

mensagem de multicast na rede, requisitando a localização do AD. Ao receber a 

mensagem de multicast, o AD faz seu anúncio diretamente ao requisitante por meio 

de uma mensagem de unicast. A segunda forma utiliza mensagens de anúncio em 

multicast, enviadas pelo próprio AD. Essas mensagens são chamadas de “anúncio 

não-requisitado” e são enviadas de forma periódica pelo AD. A Figura 3, a seguir, 

mostra as duas formas de descoberta do AD. 

ADAU ou AS

Descoberta em Multicast

Anúncio em Unicast

Anúncio em Multicast
 

 

 

Figura 3 – Modos de Descoberta do AD 

 

AD: Agente Diretório 
AS: Agente Serviço 

AD: Agente Diretório 
AS: Agente Serviço 
AU: Agente Usuário 
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• Requisição por Serviços (Service Request): Quando um AU necessita de um 

serviço, um pedido é feito ao AD requisitando quais são os AS’s que provêem o 

serviço desejado. Ao receber o pedido, o AD reponde com uma mensagem 

contendo todos os AS’s disponíveis (Figura 4).  

 

ADAU

Requisição

Resposta
 

 

Figura 4 – Requisição de Serviços ao AD 

 
Caso o AD não esteja presente na rede, a requisição é emitida diretamente para 

os AS’s. Nesse caso, o AU emite a mensagem especificando as características do 

serviço o qual o cliente necessita. Essa requisição é feita por meio de uma mensagem 

multicast. Os AS’s, que possuírem os serviços correspondentes à requisição, enviam 

uma resposta em unicast para o cliente, contendo a localização do serviço desejado 

(Figura 5). 

 

ASAU

Requisição em Multicast

Resposta
 

 

Figura 5 – Requisição de Serviços Diretamente ao AS 

 
 
 

AD: Agente Diretório 
AU: Agente Usuário 

AS: Agente Serviço 
AU: Agente Usuário



 
10 

2.2.2 Jini 

O Jini (BETTSTETTER, 2000; EDWARDS, 2000; JINI, 2003) é uma arquitetura 

desenvolvida pela Sun Microsystems para prover serviços em um ambiente de rede. O 

propósito é criar grupos de dispositivos e componentes de software dentro de um sistema 

distribuído, flexível e dinâmico. Os membros de um grupo podem compartilhar serviços 

disponíveis nesse grupo. Esses grupos podem ser vistos como redes ad-hoc ou comunidades 

Jini. 

O sistema de segurança do Jini baseia-se em RMI (Remote Method Invocation) e no 

modelo de segurança da plataforma Java.  

Para o funcionamento do Jini, todo dispositivo precisa ter uma máquina virtual Java 

sendo executada (máquina virtual completa J2SE – Java 2 Standard Edition, não sendo 

válidas as versões para dispositivos pequenos, Java Micro Edition).  

O Jini preocupa-se não somente com a localização dos serviços, mas também com o 

uso deles. Para isso, o Jini troca objetos de serviço (proxies) entre provedores de serviço e 

clientes. Esses objetos de serviço atuam como drivers do serviço. Uma vez que um cliente 

pode não saber como utilizar um determinado serviço, o objeto de serviço tem essa função. Os 

objetos de serviço contêm as interfaces em Java para o serviço, incluindo os métodos que os 

clientes das aplicações chamam para a execução do serviço. O objeto de serviço é a parte do 

serviço que roda na máquina virtual do cliente. A entidade chamada de Serviço de 

Localização (Lookup Service) exerce o papel de intermediário nas trocas dos objetos de 

serviço entre provedores e clientes 

O Jini, assim como o SLP, também é baseado no mecanismo de leasing. O tempo de 

leasing indica que o registro de um serviço Jini está disponível somente durante esse período 

de tempo. Para que o serviço permaneça ativo nos registros, o serviço deve renovar esse 



 
11 

tempo enviando mensagens que demonstram sua atividade (keep alive). O tempo de leasing é 

negociado entre o provedor de serviço e o Serviço de Localização.  

2.2.2.1    Componentes 

O Jini constitui-se de três componentes principais: 

• SL - Serviço de Localização (LS – Lookup Service): Responsável por manter a 

lista de serviços disponíveis em um grupo Jini, além da lista de objetos de serviço 

enviados pelos provedores de serviços. O SL recebe os pedidos de registros dos 

serviços e mantém sua lista atualizada por meio do mecanismo de leasing. Ele é, 

também, responsável por receber e processar as requisições de busca efetuadas 

pelos clientes, enviando como resultado as informações do(s) serviço(s) e o(s) 

objeto(s) de serviço.  

• Cliente: Entidade que realiza as buscas por serviços no SL e faz o uso desses 

serviços. 

• Provedor de Serviço: Entidade que registra seus serviços no SL e disponibiliza-os 

para os clientes da comunidade Jini. 

2.2.2.2     Modos de Operação 

São três os modos de operação no Jini: 

• Descoberta (Discovery): Esse modo é caracterizado pela descoberta do SL na rede 

por um dispositivo. O dispositivo envia uma mensagem de multicast na rede e 

aguarda que o SL se identifique. 

• Registro (Join): Esse modo é utilizado pelo provedor de serviços. Após encontrar 

o SL, o processo de registro é efetuado, onde o provedor informa ao SL as 

características dos serviços providos e transmite os objetos de serviço 

correspondentes. 
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• Busca (Lookup): Esse modo é utilizado pelo cliente ao buscar os serviços 

disponíveis registrados no SL. O cliente envia uma requisição contendo os tipos de 

serviços desejados e recebe, como reposta, uma lista dos serviços disponíveis. Para 

cada serviço um objeto de serviço é associado. 

A seguir, a Figura 6 mostra a iteração básica entre os componentes da arquitetura Jini. 

 

LS

ServiçoCliente

Descoberta

RegistroBusca

Descoberta

Uso do Serviço  

 

Figura 6 – Interação Básica entre Componentes na Arquitetura Jini 

 

2.2.3 UPNP 

O UPnP – Universal Plug and Play (BETTSTETTER, 2000; UPNP, 2000) é uma 

arquitetura desenvolvida para redes locais com a finalidade de permitir a localização 

automática de dispositivos e serviços, assim como a adição e remoção desses elementos na 

rede de modo simples. O UPnP utiliza protocolos padronizados, tais como IP (Internet 

Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) e XML (Extensible Markup Language) para suas 

funcionalidades. Sua arquitetura é desenvolvida para redes IP, tornando-o independente da 

camada de enlace da rede. 

A arquitetura do UPnP 1.0 é padronizada por um consórcio (UPNP, 2000) entre 

fabricantes, liderado pela Microsoft .  

LS: Lookup Service (Serviço de Localização)
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O UPnP não possui serviços de segurança em sua arquitetura. Ele foi desenvolvido 

para ambientes domésticos e pequenas empresas, onde a barreira física de acesso é a primeira 

linha de defesa. É previsto que novas versões do protocolo utilizem os protocolos SSL 

(Secure Socket Layer) e HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) para prover segurança. 

2.2.3.1    Componentes 

O UPnP possui apenas dois componentes principais: 

• Pontos de Controle: São os dispositivos que utilizam os serviços. 

• Dispositivos de Serviço: São os dispositivos que provêem o serviço. 

Os clientes UPnP recebem informações diretamente dos provedores de serviço, sem 

nenhum intermediário entre eles. Não há um serviço centralizado de diretório. Essa 

característica é única entre os demais protocolos orientados a redes de serviço, tais como SLP, 

Jini ou Salutation. 

2.2.3.2    Modos de Operação 

Um dispositivo UPnP necessita executar seis passos: 

• Endereçamento: O requisito para o funcionamento do UPnP é a implementação 

do TCP/IP. Cada dispositivo necessita ter um Cliente DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) e buscar por um Servidor DHCP ao se conectar em uma 

rede. Se nenhum servidor DHCP for encontrado, o dispositivo deve utilizar o Auto 

IP para obter um endereço IP. O endereçamento é considerado o passo zero. 

O Auto IP usa a faixa de endereços de 169.254/16. Ele funciona selecionando um 

endereço aleatório dentro dessa faixa e testando sua disponibilidade por meio de 

uma requisição ARP (Address Resolution Protocol). 
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• Protocolo de Descoberta: Permite que Dispositivos de Serviço publiquem seus 

serviços para os Pontos de Controle (clientes) na rede. Além disso, permite que 

Pontos de Controle busquem por dispositivos de seus interesses. 

Tanto as mensagens de publicação quanto as mensagens de descoberta são 

transmitidas por meio de multicasts na rede. 

• Protocolo de Descrição: Ao se descobrir um dispositivo na rede, por meio do 

Protocolo de Descoberta, o Ponto de Controle recebe muito pouca informação 

sobre o dispositivo encontrado. Contudo, o Ponto de Controle pode obter uma 

descrição completa do serviço por meio de uma URL (Uniform Resource Locator), 

a qual foi obtida na mensagem de descoberta. Essa URL endereça o próprio 

dispositivo que fornece o serviço, o qual mantém um servidor HTTP contendo suas 

informações em XML. A execução deste passo é opcional. 

• Protocolo de Controle: Esse protocolo é utilizado pelo Ponto de Controle para 

requisitar ações ao Dispositivo de Serviço. A lista de ações disponíveis por serviço 

(comandos), assim como os parâmetros e valores de retorno, são obtidos por meio 

de uma descrição em XML (fornecida pelo servidor HTTP, contido no dispositivo). 

O Protocolo de Controle é baseado no SOAP (Simple Object Access Protocol) e 

no XML. 

• Protocolo de Evento: Os Pontos de Controle escutam, em uma porta, eventos 

indicando modificações de serviços. Modificações no estado de um serviço, por 

exemplo, são transmitidas por meio desse protocolo. 

• Protocolo de Apresentação: Os Pontos de Controle podem obter páginas em 

HTML (Hypertext Markup Language) dos Dispositivos de Serviço. Por meio 

dessas páginas, pode-se controlar funcionalidades dos Dispositivos de Serviço ou 

verificar seus status. Essas páginas são definidas e criadas pelo fabricante do 
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dispositivo. O protocolo de Apresentação utiliza o protocolo HTTP sobre o TCP/IP 

para a transmissão das páginas HTML. 

2.2.4 Salutation 

2.2.4.1    Visão geral 

A Arquitetura do Salutation (BETTSTETTER, 2000; SALUTATION, 1999) foi 

desenvolvida pelo consórcio Salutation (www.salutation.org), criado por diversas empresas de 

tecnologia. Essa arquitetura propõe soluções para a descoberta e utilização de serviços em 

redes de computadores. O Salutation é um padrão aberto, independente de sistema 

operacional, tecnologia de rede ou plataforma de hardware. Sua especificação foi 

desenvolvida em alto nível, acima da camada de transporte.  

O Salutation propicia uma característica muito interessante, que o diferencia dos 

demais protocolos padronizados: ele permite a localização de serviços entre redes diferentes. 

Infelizmente, muitas funções de localização foram colocadas na camada do Gerenciador de 

Transporte, o qual ainda não foi especificado na versão 2.1. 

2.2.4.2    Componentes 

• Gerenciador Salutation (Salutation Manager - SLM): Camada sobre a qual os 

clientes e os serviços são executados. Atua como um intermediador entre as 

entidades, permitindo que os clientes e os serviços requisitem o registro, a 

descoberta e o uso de serviços e dispositivos. O Gerenciador Salutation é 

executado sobre a camada Gerenciador de Transporte. 

• Gerenciador de Transporte (Transport Manager - TM): Camada responsável 

por tornar o Salutation independente da tecnologia de rede, executando muitas das 

tarefas de localização propriamente ditas, como a de localizar outros Gerentes 
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Salutation na rede. Essa camada ainda não é especificada na versão mais atual da 

arquitetura (versão 2.1). 

A Figura 7, a seguir, mostra a organização em camadas dos componentes do Salutation 

em um dispositivo.  

 

Gerenciador de Transporte

Gerenciador Salutation

Cliente Serviço

 

Figura 7 – Organização em Camadas dos Componentes do Salutation  

 

2.2.4.3    Modos de Operação 

Para realizar a função de intermediador entre os clientes e os serviços, o Gerenciador 

Salutation provê quatro funcionalidades principais: 

• Registro de Serviço (Service Registry): O Gerenciador do Salutation mantém 

registrados todos os serviços disponíveis executados no dispositivo. Este 

gerenciador pode, também, armazenar registros de serviços disponíveis em outros 

gerenciadores, atuando como um serviço de diretório para terceiros. 

• Descoberta de Serviço (Service Discovery): O Gerenciador Salutation pode 

descobrir outros Gerenciadores Salutation na rede (por meio do Gerenciador de 

Transporte). Dessa forma, os Gerenciadores Salutation atualizam-se a respeito 

dos serviços disponibilizados em cada gerenciador. As buscas por serviços podem 

ser específicas ou genéricas. 

• Disponibilidade de Serviço (Service Availability): O Gerenciador Salutation 

pode verificar periodicamente a disponibilidade de um serviço. O Gerenciador 

Salutation, que deseja saber sobre a disponibilidade de um serviço, questiona ao 
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gerenciador adequado sobre a disponibilidade do serviço. A verificação é feita por 

meio de mensagens trocadas entre o serviço e o seu gerenciador. 

• Gerenciamento da Sessão do Serviço (Service Session Management): Quando 

um cliente deseja utilizar um serviço (já devidamente localizado), o Gerenciador 

Salutation cria um canal virtual entre o cliente e o serviço. Essa operação é 

chamada Sessão do Serviço. Comandos e respostas trafegam dentro desse canal em 

blocos denominados mensagens. 

2.2.5 Comparações entre os Protocolos Padronizados 

Com o intuito de comparar algumas das características dos protocolos padronizados 

descritos anteriormente, é apresentada a Tabela 1. Os itens são informativos e foram 

selecionados de modo a salientar as principais diferenças na arquitetura e funcionalidades de 

cada sistema. 

Os itens que foram comparados na tabela são: 

• Desenvolvedor: Indica o desenvolvedor do protocolo. 

• Versão: Indica a versão atual do protocolo. 

• Mecanismo de Leasing: Informa se o protocolo estabelece um limite de tempo 

durante o qual o serviço anunciado é considerado ativo. Após este tempo de 

"leasing", o serviço precisa ser anunciado novamente. Esse item influencia na 

capacidade de adaptação do protocolo à dinâmica da rede. 

• Serviço de Diretório: Informa se o protocolo suporta ou não a implementação de 

serviço de diretório.  

• Pesquisa por Atributo: Indica a capacidade do protocolo de efetuar filtragens para 

localização e seleção dos serviços, i.é, se os serviços podem ser pesquisados por 

seus atributos.  



 
18 

• Protocolo de Rede: Informa com quais protocolos de camadas inferiores o 

protocolo possui interface.  

• Independência do sistema operacional: Informa quais sistemas operacionais 

podem ser utilizados nos dispositivos que implementam o protocolo. Influencia na 

portabilidade da aplicação. 

• Linguagem de Programação: Informa quais linguagens de programação podem 

ser utilizadas para implementação do protocolo. Influencia na portabilidade da 

aplicação, no tamanho do código e necessidade de processamento. Pode também 

limitar o ambiente de desenvolvimento. 

• Transmissão de Código entre cliente e servidor: Informa se o protocolo suporta 

transmissão de drivers ou outros recursos necessários para a utilização do serviço. 

Influencia na funcionalidade da aplicação. 

• Aspectos de Segurança: Informa os recursos de segurança suportados pelos 

protocolos.  

• Licença: Informa se o protocolo é livre, não pago, tanto para desenvolvimento 

quanto para utilização comercial. Influencia no custo. 

• Fluxo de Dados no Uso do Serviço: Indica o tipo de fluxo de dados trocado em 

uma interação entre cliente e servidor, durante o uso do serviço. 
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Tabela 1- Comparativo SLP, Jini, UPnP e Salutation 

 SLP Jini UPnP Salutation 

Desenvolvedor IETF Sun 
Microsystem Microsoft Salutation 

Consortium 

Versão 2.0 1.0 1.0 2.1 

Mecanismo de 
leasing Sim Sim Sim Não 

Serviço de 
Diretório Sim (opcional) Sim Não Sim (opcional) 

Pesquisa por 
Atributos Sim Sim Não Sim 

Protocolo de Rede TCP/IP Independente TCP/IP Independente 

Independência de 
SO Independente Independente Independente Independente 

Linguagem de 
Programação Independente Java Independente Independente 

Transmissão de 
código entre 

servidor e cliente 
Não Sim Não aplicável Não 

Aspectos de 
Segurança Autenticação 

JVM (definição 
de regras de 

acesso baseado 
em hosts) 

Nenhum Autenticação 

Licença Livre Livre para uso 
não-comercial 

Somente para 
membros Livre 

Fluxo de dados no 
uso do serviço 

(cliente-servidor) 
Binário Binário Texto Binário 

 

 

A seguir, outra tabela (Tabela 2) é apresentada, salientando os pontos positivos e 

negativos de cada um dos protocolos. Essa tabela foi construída de modo a auxiliar na 

definição do Sistema de Localização proposto nesse trabalho, que utiliza diversas 

características dos protocolos padronizados apresentados (LARC, 2001).  
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Tabela 2– Pontos Positivos e Negativos dos Protocolos 

 Pontos Positivos Pontos Negativos 
SLP - Implementação independente de 

linguagem. 

- Licença livre. 

 

- Não especifica a transmissão de 
código entre cliente e servidor. 

- Funciona apenas dentro de um 
domínio de multicast. 

Jini - Reutilização de código para 
diferentes plataformas. 

- Independência do protocolo de rede. 

- Capacidade de transmissão de 
código entre cliente e servidor 
(drivers). 

- Há obrigatoriedade do servidor 
Lookup. 

- Oferece licença livre para 
desenvolvimento, mas paga para uso 
comercial. 

- Uma Java Virtual Machine é 
necessária. 

- Funciona apenas dentro de um 
domínio de multicast. 

UPnP - Implementação independente de 
linguagem. 

- A utilização de drivers para 
utilização de serviços é 
desnecessária. 

 

- Há obrigatoriedade de 
endereçamento IP. 

- Não suporta pesquisa por atributos. 

- Possui licença livre somente para 
membros. 

- Necessita de um servidor HTTP 
dedicado em cada dispositivo 
oferecendo serviço. 

- Funciona apenas dentro de um 
domínio de multicast. 

Salutation - Implementação independente de 
linguagem. 

- Independência do protocolo de rede. 

- Licença livre. 

- Não especifica a transmissão de 
código entre cliente e servidor. 

- Não especifica mecanismo de 
leasing. 

- Camada de gerenciamento de 
transporte do Salutation não é 
especificada. 
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2.3 Trabalhos Relacionados 

Essa seção apresenta os principais trabalhos e artigos encontrados, relacionados às 

áreas de localização de serviços e configuração automática em redes de computadores – 

objetos da presente proposta.  

2.3.1 Konark (HELAL, 2003) 

O Konark provê um framework para a descoberta e uso de serviços em redes ad-hoc. 

Cada aplicação necessita ser escrita sobre uma camada de software chamada “Konark SDP 

Manager”, que irá realiza as operações requisitadas pelas aplicações por meio de sua API.  

A localização dos dispositivos disponíveis nesse sistema é feita por meio de 

mensagens de multicast  na rede local. O Konark suporta apenas operações em redes locais. 

2.3.2 Zero Configuration Networking (IETF, 2004) 

Esse trabalho é desenvolvido por um grupo do IETF (IETF working group), cujo 

objetivo é criar uma série de especificações para uma rede auto-configurável. Dentre os 

principais itens de auto-configuração propostos pela especificação estão: 

• Alocação de endereços e configuração de interfaces de rede sem a utilização de 

servidores DHCP; 

• Tradução entre nomes e endereços IP sem a utilização de servidores DNS; 

• Localização de serviços, como impressoras, sem a utilização de um servidor de DNS. 

Atualmente o trabalho continua em andamento, ainda sem a publicação de RFCs. 
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2.3.3 Protocolo VIA (CASTRO, 2001) 

O protocolo VIA (Verified Information Access) procura resolver problemas ligados à 

localização de serviços em redes de longa distância. Para isso, propõe uma hierarquia entre os 

domínios de localização (redes locais ou domínios de broadcast), onde cada domínio se 

reporta para um domínio acima na hierarquia. 

O trabalho utiliza técnicas de localização de conteúdo, empregados por redes peer-to-

peer como o Gnuttela. Devido a isso, possui um gerenciamento complexo a respeito de falhas 

de servidores e quebras na hierarquia. 

2.3.4 Arquitetura Segura para Localização de Serviços para o Projeto 

NINJA (HODES, 2002) 

O artigo propõe uma arquitetura segura de localização de serviços para o projeto Ninja. 

Esse projeto propõe um paradigma de redes de serviços (GRIBBLE, 2001). A arquitetura 

aborda o problema da localização em redes distintas. Para isso, a solução utiliza servidores 

distribuídos que trocam informações de forma periódica a respeito de seus serviços. A solução 

é bastante abrangente, porém complexa e não muito adequada ao escopo desse trabalho, uma 

vez que o número de mensagens trocadas e o uso de recursos tende a ser bastante elevado. 

2.3.5 WSDA – Arquitetura de Localização Baseada em Web Services 

(HOSCHEK, 2002) 

O WSDA (Web Service Discovery Architecture) é uma arquitetura de localização para 

ambientes de serviços baseados em Web Services. O trabalho baseia-se inteiramente na 

camada WEB, abstraindo-se os problemas das camadas inferiores. A arquitetura visualiza a 

Internet como uma rede de serviços, onde cada serviço (Web Service) define e publica sua 

interface e modos de uso para seus clientes. 
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O foco das atenções do trabalho é relacionado a como publicar interfaces e especificar 

os protocolos de serviços baseados no conceito de Web Services. 

2.3.6 Protocolo de Localização Baseado em ODMRP para Redes Ad-Hoc 

(CHENG, 2002) 

O ODMRP (On-Demand Multicast Routing Protocol) é um protocolo para redes ad-

hoc que permite a formação de grupos de multicast por meio de roteamento entre os 

dispositivos. Esse trabalho propõe um protocolo de localização que se integra ao ODMRP, 

aproveitando suas mensagens de controle para abrigar informações que permitem a 

publicação e localização de serviços na rede. Em outras palavras, o protocolo de localização 

proposto estende as funcionalidades do protocolo ODMRP, causando assim uma  carga de 

processamento e uso de recursos menor possível. 

2.3.7 JXTA (JXTA, 2001) 

O JXTA é uma arquitetura em desenvolvimento pela Sun Microsystems, o qual provê 

um framework para aplicações peer-to-peer (P2P). Nessa arquitetura, é definido um protocolo 

baseado em XML nomeado de QRP (Query Routing Protocol), cuja função principal é definir 

mecanismos de buscas e respostas por serviços e conteúdos, dentro de uma rede JXTA. Todas 

as buscas são enviadas para os nós principais (concentradores) que redistribuem essas 

requisições para outros nós e/ou concentradores.  

O protocolo de localização (QRP) é adequado a redes P2P (buscas por conteúdo) e  

desenvolvido dentro e para a arquitetura do JXTA. 
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2.4 Considerações Finais 

Esse capítulo introduziu as características de um protocolo genérico de localização de 

serviços e apresentou os quatro principais protocolos padronizados de localização de serviços, 

a saber: SLP, Jini, UpnP e Salutation. Além disso, foi realizada uma comparação entre esses 

protocolos e analisados os seus principais pontos positivos e negativos. Nesse capítulo foi 

apresentado, também, trabalhos relacionados às áreas de localização de serviços e 

configuração automática em redes de computadores.  

Esses protocolos padronizados e trabalhos relacionados são citados novamente no 

último capítulo, de modo a traçar um comparativo com o trabalho proposto nesse documento. 



 
25 

Capítulo 3   -  Domínios de Segurança Locais e 

Remotos 

Esse capítulo conceitua algumas definições utilizadas em dois projetos de pesquisa2, 

genericamente nomeados nesse documento como Domínios de Segurança (LARC, 2004a, 

2004b).  

Como brevemente comentado, no capítulo 1, a motivação deste trabalho surgiu da 

necessidade real de se desenvolver um protocolo de localização para esses projetos de 

pesquisa. Procurou-se explicitar somente as características do projeto necessárias para a 

compreensão do contexto no qual esse trabalho se insere. Informações mais detalhadas sobre 

esses projetos podem ser encontradas em (MARTUCCI, 2002; SAKURAGUI, 2005; 

VENTURINI, 2005). 

A seguir, os conceitos e fundamentos do projeto são sucintamente explicados. 

3.1 Domínios de Segurança (DS)  

Um Domínio de Segurança (DS) é um grupo de dispositivos fixos ou móveis, 

portáteis ou não, que possuem uma relação de segurança (LARC, 2004a). Nesse domínio, os 

seus componentes podem estabelecer comunicações seguras entre si e realizar operações de 

autenticação e autorização baseadas na política de segurança associada. O principal objetivo 

de um DS é estabelecer uma fronteira virtual de segurança entre um grupo de dispositivos pré-

determinados ou selecionados e o mundo exterior. O DS pode ser formado por uma rede 

                                                 
2 Esses projetos foram desenvolvidos pelo Laboratório de Arquitetura e Redes de 
Computadores (LARC-EPUSP) em parceria com a Ericsson Research – Suécia e o patrocínio 
da Ericsson do Brasil. 
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estruturada ou por uma rede ad-hoc, e, em alguns casos, até mesmo por uma mistura dessas 

redes. 

3.1.1 Partições de um Domínio de Segurança 

Os componentes de um Domínio de Segurança (DS) podem estar em localizações 

físicas distintas. Por exemplo, um DS pode ser formado por diversos dispositivos pertencentes 

a uma pessoa, como um ou mais dispositivos móveis (um PDA – Personal Digital Assistant, 

notebook ou aparelho celular) portados pelo usuário, dispositivos fixos localizados em sua 

casa (um computador de mesa e uma impressora) e dispositivos localizados em seu trabalho 

(um computador ao qual possui acesso). Todos esses dispositivos exemplificados estariam 

interconectados de algum modo (por exemplo, via Internet), formando um Domínio de 

Segurança. 

Em cada uma dessas localizações físicas tem-se uma partição. Como definição, 

partição é uma subdivisão de um DS, constituída pelos seus componentes que estão 

localizados num mesmo lugar. Logo, um DS é formado por uma ou mais partições. É 

pressuposto que todas as partições de um DS possam se comunicar entre si por meio da 

Internet ou por uma rede de interconexão3 qualquer. 

3.1.2 Tipos de Domínios de Segurança 

Dentro do escopo deste trabalho, destacam-se dois tipos de Domínios de Segurança: o 

Domínio de Segurança Pessoal (DSP) e o Domínio de Segurança pessoal Estendido (DSPE). 

Um DSP é um domínio de segurança, cujos dispositivos pertencem a um mesmo 

proprietário (CHANDRASIRI et al, 2003). Além disso, em um DSP, esses dispositivos 

                                                 
3 Uma rede de interconexão pode ser uma LAN, MAN ou WAN. 
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necessariamente estão localizados fisicamente numa única partição. A Figura 8 mostra dois 

DSPs distintos e seus proprietários. 

  

 

Figura 8 - Dois DSPs Distintos e seus Proprietários 

 
Um DSPE é uma extensão de um DSP. O DSPE pertence, também, a um único 

proprietário, porém, neste caso, os dispositivos podem estar localizados fisicamente em 

diferentes partições.  

Em um DSPE, as partições podem ser classificadas de acordo com a sua localização 

relativa ao proprietário: 

• Partição local: partição fisicamente localizada junto ao proprietário do DSPE. 

Existe apenas uma partição local por DSPE, assim como somente um 

proprietário. 

• Partição remota: partição fisicamente situada em um local diferente do 

proprietário do DSPE. Um DSPE pode ter zero ou mais partições remotas. 

A Figura 9 representa um DSPE formado por duas partições, uma local e outra remota. 
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Figura 9 - DSPE Formado por Duas Partições, uma Local e outra Remota. 

3.2 Serviços Básicos 

Para o funcionamento e manutenção de um DS, dois serviços básicos são necessários: 

o Serviço de Localização e o Controlador. 

O Serviço de Localização é responsável por informar ao domínio quais os serviços 

estão disponíveis no momento. Esse serviço é fundamental em uma rede ad-hoc, uma vez que 

a priori não se conhecem quais serviços estão ativos e nem mesmo o endereço dos 

dispositivos. A proposta de um Serviço de Localização é o objetivo principal desse trabalho. 

Já o Controlador é o serviço responsável pelo gerenciamento e manutenção do DS. 

Suas atividades incluem a criação do DS, assim como a adição e remoção de membros. 

3.3 Camada de Execução da Segurança  

A Camada de Execução da Segurança (Security Enforcement Layer - SEL) é uma 

camada que visa dar transparência às aplicações quanto aos procedimentos de segurança de 

um DS (LARC, 2004b). Essa camada implementa novos sockets de comunicação (chamados 

SELSockets), que substituem os sockets padrões do sistema e realizam as operações de 
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autorização, autenticação e gerenciamento das políticas de segurança entre os dispositivos de 

forma automática e transparente, necessitando apenas que sejam, inicialmente, informados os 

parâmetros de segurança dos dispositivos envolvidos. Desse modo, as aplicações 

desenvolvidas e implementadas sobre essa camada não requerem uma implementação própria 

dos mecanismos básicos de segurança.  

A Figura 10 apresenta a estrutura de camadas dos dispositivos que pertencem a um  

Domínio de Segurança (DS). A camada mais inferior é a Camada de Execução da 

Segurança (SEL) propriamente dita. Em seguida, a camada de Domínios de Segurança (DS) 

implementa as APIs (Application Programming Interface) de gerenciamento e controle do 

DS. Nessa camada, encontram-se o Controlador e o Serviço de Localização. Por último, as 

aplicações residem na camada mais superior (Aplicação) e representam todos os aplicativos 

desenvolvidos para o protótipo do projeto de Domínios de Segurança. 

 

SEL

DS

Aplicação

 

Figura 10 – Estrutura de Camadas de um  Domínio de Segurança 

 
O SEL possui dois níveis de autenticação, os quais são executados em ordem para a 

autenticação completa das entidades (VENTURINI et al, 2005).  

O primeiro nível é chamado de autenticação de domínio (ou autenticação de rede) e é 

capaz de autenticar as entidades como sendo membros de uma rede ou domínio (sem revelar a 

identidade dessas entidades). Esta autenticação é feita com base em uma informação secreta 

pré-compartilhada (denominada seed) recebida no ato de registro no domínio. A autenticação 
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de domínio é rápida e requer pouco processamento por parte das entidades envolvidas 

(MARTUCCI, 2002).  

Já o segundo nível é chamado de autenticação de entidade (ou autenticação mútua). 

Essa autenticação é efetuada entre as entidades envolvidas, tomando por base a sua 

identificação, executada através da verificação de certificados assinados por uma entidade 

confiável (o controlador do domínio).  

Os níveis de autenticação podem ser configurados individualmente como obrigatórios 

ou não, dependendo da política de uso definida para um serviço. Por exemplo, um serviço 

pode determinar que somente a autenticação de domínio (primeiro nível de autenticação) é 

necessária para seu uso. Nesse caso, é feita apenas a autenticação de um dispositivo como 

membro de um domínio, sem importar sua identidade individual. No projeto de Domínios de 

Segurança, foi definido que nos casos mais comuns os dois níveis de autenticação são 

obrigatórios, sendo que a autenticação de entidade é executada somente caso a autenticação 

de domínio seja bem-sucedida (pois a autenticação de entidade exige mais processamento por 

parte dos elementos envolvidos). 

A Figura 11 mostra o encapsulamento do socket do sistema em blocos pelo SelSocket. 

A aplicação é responsável por informar ao SELSocket os parâmetros de segurança a serem 

utilizados. O bloco Autenticação é responsável por realizar a autenticação, utilizando os 

protocolos de autenticação de domínio e de autenticação de entidade, conforme o que foi 

configurado nos níveis de autenticação (como sendo obrigatórios ou não). Já o bloco Regras 

de Autorização é responsável por gerenciar e aplicar as regras de autorização, permitindo ou 

proibindo conexões e acessos a serviços da rede de acordo com os resultados obtidos durante 

o processo de autenticação. Por último, o bloco Cripto é responsável por criptografar os dados 

de comunicação. A chave utilizada por esse bloco pode ser gerada durante a autenticação de 

domínio (baseada na seed) ou durante a autenticação de entidade (baseado nas chaves dos 
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certificados) dependendo dos níveis de autenticação configurados.  Após o término dos 

processos de segurança, o SELSocket comporta-se como um socket normal do sistema, porém 

com criptografia de dados (transparente para a aplicação). 

 

Aplicação

A
ut

en
tic

aç
ão

Cripto
Domínio (Rede)

Entidade (Mútua)

Socket

SelSocket

Regras de 
Autorizaçao

TCP/IP  

Figura 11 – Encapusulamento do Socket do Sistema pelo SelSocket 

3.4 Considerações Finais 

Esse capítulo apresentou algumas das definições envolvidas no projeto de pesquisa que 

demandou a solução para o problema da localização de serviços. Devido à grande 

complexidade e ao grande volume de particularidades desse projeto, procurou-se explicitar 

somente as características fundamentais para a compreensão do contexto na qual o trabalho se 

insere. 

Foram apresentados os conceitos básicos sobre Domínios de Segurança (DS) e seus 

serviços, além de explicitado a necessidade do Serviço de Localização no projeto. Foram, 

também, apresentados os conceitos da camada SEL, responsável por prover segurança de 
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modo transparente para o DS. Com isso, foi  detalhado o funcionamento do SELSocket e os 

níveis de autenticação e criptografia oferecidos por ele.  

É importante salientar que, embora o Serviço de Localização proposto utilize 

diretamente as características e funcionalidades apresentadas aqui, esse capítulo não traz as 

contribuições diretas desse trabalho. 
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Capítulo 4   -  Descrição do Ambiente 

Esse capítulo visa descrever o ambiente onde o problema está inserido, além de 

explicitar seus desafios, de forma a tornar claro o escopo do trabalho e seus requisitos. O 

contexto do problema está relacionado com as necessidades do projeto Domínios de 

Segurança, descrito no capítulo anterior. 

4.1 Redes Estruturadas vs. Redes Ad-Hoc 

Em redes cabeadas ou em redes sem-fio infra-estruturadas, tem-se geralmente o 

endereço dos servidores pré-determinados na rede. Assim, basta que o usuário ou 

administrador configure os dispositivos para seu uso. Nesse tipo de rede, um sistema de 

localização de serviços tem a função de evitar que essas configurações sejam feitas de modo 

manual, localizando e configurando de maneira dinâmica o endereço dos servidores e serviços 

na rede. Para esse caso, o sistema de localização de serviços pode ser implementado, por 

exemplo, sobre um serviço de diretório centralizado. Assim, esse servidor centralizado pode 

ser utilizado para prover informações sobre os serviços da rede, cabendo aos dispositivos 

móveis anunciarem-se e solicitarem serviços desse servidor central (MCGRATH, 2000).  

Já as redes ad-hoc caracterizam-se por sua mobilidade e ausência de infra-estrutura 

(BASAGNI et al, 2004). Os elementos móveis necessitam de recursos, que os auxiliem na 

adaptação às constantes mudanças na rede. Neste contexto, os sistemas de localização de 

serviços atuam para facilitar ao usuário a localização, seleção e utilização dos serviços. Para 

essas redes, cada dispositivo, que provê serviços, deve ser capaz de anunciar seus serviços e 

atender às solicitações de uso. Da mesma forma, cada cliente deve ser capaz de localizar os 
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serviços existentes na rede e utilizá-los. Os servidores e clientes presentes em redes ad-hoc 

podem mudar a cada instante e os nós devem ser capazes de perceber as mudanças e atualizar 

suas informações sobre a rede (HELAL, 2003). Assim, percebe-se que o sistema de 

localização de serviços deve possuir características específicas para atender às necessidades 

de redes ad-hoc. 

Nesse trabalho, o sistema de localização desenvolvido abrange ambas as redes, 

estruturadas e ad-hoc, sendo que no caso das redes ad-hoc é considerado somente o caso 

das redes locais (as quais podem estar interligadas por meio de uma rede de interconexão 

qualquer, como por exemplo, a Internet). É importante salientar que os requisitos das redes 

ad-hoc incluem, também, os requisitos das redes estruturadas. Assim, resolvendo-se as 

questões da rede ad-hoc, naturalmente são resolvidas as questões para as redes estruturadas. 

4.2 Requisitos do Sistema de Localização de Serviços para as 

Redes Locais Ad-Hoc 

A seguir, são listados os requisitos funcionais do sistema de localização de serviços 

para redes locais ad-hoc. Esses requisitos foram definidos tomando-se por base as 

características das redes ad-hoc (LARC, 2001). 

4.2.1 Adaptação às Características Dinâmicas da Rede 

Para garantir a adequação às características dinâmicas das redes ad-hoc, o sistema deve 

ser capaz de fornecer informações sobre os serviços oferecidos pela rede, mantendo-as sempre 

atualizadas. Estas informações podem ser oferecidas pelos provedores de serviços a todos os 

clientes ou, preferivelmente, por uma unidade que implemente um serviço de diretório, 

respondendo a todas as solicitações e anúncios de serviços. Deve ser observado que o serviço 
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de diretório não deve ser de responsabilidade de um dispositivo único, para evitar de se criar 

uma rede com características estruturadas com serviços centralizados. 

4.2.2 Baixa Intervenção Administrativa 

O sistema de localização deve se manter o mais livre possível da necessidade de 

intervenções administrativas humanas, mesmo diante de possíveis modificações constantes 

nos parâmetros da rede (por exemplo, modificações nos endereços dos dispositivos, ou 

mesmo, seu estado atual como ativo/desativo na rede). Caso contrário, a usabilidade do 

sistema seria prejudicada ou até mesmo comprometida. 

4.2.3 Utilização Otimizada da Rede 

Redes móveis operam, normalmente, com bandas menores que as redes cabeadas, por 

isso a utilização otimizada da rede é sempre desejada (por exemplo, redes IEEE 802.11b/g 

operam na taxa de transmissão de 11/56Mbps enquanto as redes cabeadas Ethernet podem 

operar nas taxas de 10M, 100M, 1 ou 10Gbps). Além disso, as redes sem-fio possuem um 

BER (Bit Error Rate) muito alto (em torno de 10-6), o que aumenta o número de 

retransmissões na rede e diminui ainda mais o desempenho da comunicação (SANTANA, 

2003). 

Outro ponto relevante refere-se à otimização na busca do serviço desejado. Quanto 

melhor for a capacidade de filtragem para localização de serviços, menor será a carga de 

respostas recebidas. Ou seja, quanto mais específico puder ser a solicitação para localização 

de um serviço, menor será o tráfego gerado. Por exemplo, uma busca por um serviço de 

impressão colorido provavelmente irá gerar menos resultados (conseqüentemente menor carga 

na rede) que uma busca genérica por serviços de impressão. 
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4.2.4 Utilização Reduzida de Recursos do Dispositivo 

Os dispositivos que podem compor uma rede ad-hoc vão desde simples dispositivos 

com recursos de memória e processamento limitados até computadores com memória e 

processamento além dos necessários. Nesse caso, o sistema de localização deve permitir 

implementações leves, capazes de atender às limitações dos dispositivos de menor 

capacidade. 

4.2.5 Suporte a Serviços de Segurança 

Redes sem-fio são naturalmente inseguras, uma vez que qualquer dispositivo dentro 

dos limites de alcançabilidade de uma rede sem fio pode ter acesso aos dados sendo 

transmitidos e recebidos. Qualquer dispositivo, em princípio, pode anunciar e solicitar 

serviços na rede. Neste caso, recursos de segurança, como autenticação, autorização e 

criptografia da comunicação, devem ser previstos no sistema. 

4.3 Desafios do Ambiente de Interconexão de Redes 

Como foi apresentado no capítulo 3, um Domínio de Segurança Pessoal (DSP) pode 

ser formado por uma partição local e uma ou mais partições remotas, constituindo, assim, um 

DSP estendido (DSPE). Considerando-se que cada partição está localizada em uma rede local 

diferente, o DSP estendido necessita ser interconectado por meio de um enlace ou uma rede 

de longa distância, por exemplo, uma conexão via Internet. 

Como será visto, os principais desafios na definição do serviço proposto concentraram-

se no fato de se existirem partições remotas em outras redes (interligação de redes locais por 

meio de enlaces ou redes de longa distância).  
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A conexão de redes locais por meio de um enlace ou rede de longa distância traz 

algumas características que devem ser consideradas ao se elaborar o sistema de localização 

para esse ambiente em questão. A seguir, são listados os principais problemas e desafios do 

ambiente. 

4.3.1 Limites dos Pacotes de Multicast 

Redes de longa distância, assim como a Internet, em geral não permitem que seus 

roteadores repassem pacotes de multicast genéricos na rede. Isso acontece para evitar que 

multicasts oriundos de uma rede local não “invadam” outras redes locais conectadas por meio 

dessa rede WAN (Wide Area Network) ou mesmo uma MAN (Metropolitan Area Network). 

Sendo assim, cada domínio de segurança recebe apenas os pacotes de multicast gerados em 

sua própria rede local.  

Numa partição local, os pacotes de multicast são utilizados para encontrar dispositivos 

e serviços, ou mesmo o serviço de localização, dentro de uma partição. Essa limitação leva ao 

problema de localização dos serviços situados em partições remotas. 

4.3.2 NAT e Endereços Inválidos na Internet  

Uma rede local conectada à Internet pode possuir endereços IP inválidos ou 

corporativos (devida à utilização de NAT – Network Address Translation). Isso significa que, 

no caso de uma tradução NAT do tipo “um-para-muitos”, os dispositivos internos se tornam 

não-endereçáveis diretamente na Internet (EGEVANG; FRANCIS, 1994). O problema 

decorrente é que, depois de descoberto o endereço de um serviço em uma partição remota, 

esse endereço pode ter pouca ou nenhuma utilidade se não houver uma forma de se “traduzir” 

esse endereço. Essa “tradução” significa transformar um endereço válido somente no escopo 
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da partição remota em um endereço válido também para as demais partições (independente do 

roteador que implementa o NAT realizar essa “tradução” ou não).  

4.3.3 Partições com Endereços Dinâmicos 

Muitas das redes locais (partições) em residências ou pequenos escritórios possuem 

seu acesso à Internet feito por um ISP (Internet Service Provider), o qual seleciona 

aleatoriamente um endereço IP válido (dentro de uma faixa) a cada nova conexão de enlace 

(essa proposição é dependente do contrato efetuado com o ISP). Assim, os endereços de 

entrada dessas redes deixam de ter valores fixos, inibindo listas estáticas de partições remotas.   

4.3.4 Bloqueio em Firewalls 

Deve-se considerar que, em redes corporativas, firewalls podem impedir que 

protocolos desconhecidos por ele ou não-autorizados entrem ou saiam da rede local. O 

bloqueio de tráfego impediria que um DSP estendido fosse criado (no caso de uma das 

partições estar isolada dentro de uma rede protegida). 

4.3.5 Custo de Conexões Móveis WAN sem-fio  

Em geral, a comunicação móvel de longa distância sem fio com a Internet costuma ser 

onerosa e de baixa velocidade (no caso de um GPRS – General Packet Radio Service, por 

exemplo). Esse tipo de conexão pode ser muito comum em uma comunicação móvel entre a 

partição local (rede local) e a Internet.  

Isso sugere que, para operações com partições remotas, o sistema de localização seja 

dimensionado de forma a utilizar o menor tempo possível da rede e o mínimo de banda. Em 

outras palavras, a troca de mensagens entre partições distintas deve ser o menos freqüente 

possível e com o tamanho das mensagens reduzido. 
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4.3.6 Uso de Serviços Remotos 

Além da localização de serviços na rede, um dispositivo que efetua a busca, necessita, 

também, ter a capacidade de utilizar o serviço encontrado. Dentro de uma rede local, essa 

etapa pode ser até mesmo desconsiderada por um sistema de localização, uma vez que o 

trabalho de localização de serviços propriamente dito já foi efetuado. Assim, caberia ao 

dispositivo somente conectar-se ao serviço já localizado e efetuar o uso do serviço. 

Porém, no escopo desse trabalho, o uso de serviços remotos necessita ser considerado 

juntamente com o sistema de localização, uma vez que dispositivos podem ser não-

endereçáveis (devido ao NAT) e firewalls de borda podem bloquear seus protocolos (como 

explicado nos itens anteriores). Já para o caso de serviços locais (mesma partição), essa 

preocupação não existe (pelos motivos, também, citados anteriormente). 

Então, para a utilização de serviços remotos, é necessário que seja efetuado um suporte 

paralelo ao serviço de localização, atuando como um novo serviço na rede ou mesmo uma 

extensão do serviço de localização. Esse novo serviço atuaria de modo a permitir o acesso e 

realizar as traduções de endereços na rede, funcionando como uma ponte entre partições 

distintas e conectando clientes e serviços. 

4.4 Considerações Finais 

Esse capítulo descreveu o ambiente no qual o serviço de localização é requerido, 

explicitando as características e desafios do ambiente. Dentro desse contexto, o Serviço de 

Localização deve atender aos requisitos de localização e uso do serviço, especificados no 

projeto de Domínios de Segurança, solucionando os problemas e desafios do ambiente, 

citados nesse capítulo. 
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Capítulo 5   -  Descrição do Sistema de Localização 

de Serviços Proposto 

Esse capítulo apresenta a descrição do sistema de localização proposto, sua arquitetura, 

modos de operação e soluções definidas para as questões levantadas anteriormente. 

5.1 Arquitetura Básica do Sistema 

Essa seção apresenta a arquitetura do sistema do Serviço de Localização e seus 

componentes. Em seguida, são listados os elementos que compõem o sistema proposto: 

• Cliente: É o dispositivo ou aplicação cliente, que deseja localizar e utilizar um 

serviço de rede.  

• Serviço: É o dispositivo ou aplicação servidora, que deseja publicar e 

disponibilizar seus recursos para os demais dispositivos e clientes da rede. 

• Serviço de Localização (Lookup Service - LS)4: É um serviço especial, que atua 

como o serviço de diretório na rede mantém o registro de todos os serviços ativos, 

e atende às solicitações de busca dos clientes. O LS pode ser executado em 

qualquer dispositivo pertencente à rede, devidamente habilitado a atuar como o 

serviço de localização. A implementação do LS deve ser a mais leve possível, de 

modo a poder ser executada em dispositivos com baixa capacidade computacional. 

• Serviço de Acesso Remoto (Remote Access Service - RAS)2: É o serviço que dá 

suporte à comunicação entre partições distintas e remotas. O RAS tem a 

responsabilidade de atuar como um proxy para as partições. Para isso, o RAS deve 
                                                 
4 No projeto Domínios de Segurança, as siglas em inglês LS e RAS são amplamente 
utilizadas para a identificação desses serviços. Por esse motivo, nesse texto, as siglas em 
inglês são mantidas e utilizadas  por compatibilização de nomes. 
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possuir capacidade de se conectar tanto com os dispositivos de sua partição, como 

com a Internet (ou uma outra rede que interconecte as partições). Em alguns casos, 

podem ser necessárias duas interfaces de rede distintas (por exemplo, uma 802.11 

para dispositivos locais e outra GPRS para a Internet). O RAS anuncia-se ao LS 

como um serviço compartilhado da rede. 

O LS pode atuar isoladamente em uma partição (sem interagir com outras partições 

remotas). Para isso, é necessária apenas a existência de um LS ativo na partição. Dessa 

maneira, os clientes estariam habilitados a descobrir e usar somente os serviços locais daquela 

partição.  

Para que o LS possa atuar juntamente com outros LSs de outras partições (interagir 

com outras partições), é necessário que, além de um LS ativo, também esteja presente um 

RAS ativo por partição. Obviamente, também é necessária a existência de uma rede que 

permita a conexão entre os RASs. 

A Figura 12 apresenta  a arquitetura genérica do sistema, onde se pode observar a 

presença de m partições (onde m>0) conectadas aos seus respectivos RASs, que, por sua vez, 

estão ligados através da Internet ou a uma rede de interconexão. Na Figura 12, pode-se 

observar, também, a presença de um LS e um RAS por partição, além de um número n de 

elementos (E1, E2... En ), onde um elemento pode ser tanto um cliente como um serviço. O 

número n pode ser diferente em cada partição (n≥0). 

LS

E1

Partição 1

RAS

E2 En
. . . 

Internet ou Rede de Interconexão

LS

E1

Partição 2

RAS

E2 En
. . . 

LS

E1

Partição m

RAS

E2 En
. . . 

LSLS

E1E1

Partição 1

RAS

E2E2 EnEn
. . . 

Internet ou Rede de Interconexão

LSLS

E1E1

Partição 2

RAS

E2E2 EnEn
. . . 

LSLS

E1E1

Partição m

RAS

E2E2 EnEn
. . . 

 

Figura 12 – Arquitetura do Sistema 
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5.2 Operações do Sistema de Localização e Uso de Serviços 

Nesse item, são descritas as operações básicas do sistema. Foram consideradas quatro 

operações intra-partição (rede local) e duas operações inter-partições (rede de longa 

distância). 

5.2.1 Descoberta do LS 

Para a descoberta do Serviço de Localização na rede, clientes ou serviços enviam 

multicasts na rede local, aguardando pelo pronunciamento do LS. Todo LS presente na rede 

responde a essas mensagens por meio de pacotes unicast (direcionados ao requisitante).  

O LS envia, também, mensagens em multicast ao ser iniciado em uma rede 

(alternativamente, essas mensagens podem ser enviadas periodicamente, no intuito de reforçar 

a sua presença na rede). Essa operação faz com que sua localização seja anunciada aos demais 

dispositivos, de modo semelhante à descoberta do Agente de Diretório no SLP (Service 

Location Protocol), o qual utiliza mensagens de “anúncio não-requisitado”. 

Caso o dispositivo não encontre nenhum LS disponível, ele pode optar por atuar como 

o novo Serviço de Localização da rede (caso seja devidamente habilitado para isso). A 

decisão pode ser tomada, questionando-se o usuário do sistema ou adotando-se opções pré-

definidas. Isso garante que a rede continue independente de um único dispositivo ou serviço 

para o gerenciamento central dos serviços, atendendo ao requisito de dinamicidade das redes 

ad-hoc. 

Caso o dispositivo encontre dois ou mais LSs ativos, ele fará uma requisição para cada 

LS presente. Isso garante que a existência de mais de um LS na rede seja possível, embora 

essa redundância de LSs não seja recomendada, pois o tráfego na rede tenderia a aumentar 

para cada LS ativo. Nesse caso, uma política de desativação de LSs pode ser definida. 

Existem duas abordagens possíveis para a definição dessa política. Na primeira, a decisão é 
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tomada com base no endereço IP corrente de cada LS, sendo aquele que possuir um valor 

numericamente menor será o LS a se auto-desativar. Essa é uma decisão arbitrária, que não 

requer troca de mensagens especiais. Esse modo de decisão, baseado no valor de endereços, é 

comumente utilizado em protocolos de gerenciamento entre equipamentos de rede, como por 

exemplo, o Spanning-Tree Protocol (padrão IEEE 802.1d). Já na segunda abordagem, os 

dispositivos trocariam mensagens informando as suas capacidades computacionais, a fim de 

decidir qual deles é o mais indicado para assumir a responsabilidade de atuar como o LS. Esse 

método é mais justo, embora requeira a troca de mais informações na rede, transportadas em 

campos especializados das mensagens trocadas. 

5.2.2 Publicação do Serviço 

Dispositivos podem publicar seus serviços na rede enviando seus registros ao LS. 

Todas as informações sobre as características do serviço são enviadas juntamente com esse 

registro. A decisão de permitir ou não um serviço de se registrar cabe à Camada de Execução 

da Segurança (apresentada no capítulo três). 

Devido à dinamicidade e mobilidade da rede, foi adotado o mecanismo de leasing 

(presentes em outros protocolos, descritos no capítulo 2). O tempo de leasing é definido pelo 

serviço, que, em princípio, pode determinar melhor a necessidade de um tempo maior ou 

menor, de acordo com a previsão de sua disponibilidade. A renovação do lease é feita por 

meio de mensagens de keep Alive (renovação do tempo) ao LS a cada um terço do tempo 

previsto. Isso possibilita que até duas mensagens de renovação possam ser perdidas na rede, 

devido a alguma indisponibilidade temporária das conexões de rede sem-fio. A intenção é 

evitar que um serviço tenha que se registrar novamente devido à indisponibilidade da rede, 

uma vez que o custo de uma operação de registro é maior que o custo de uma operação de 

renovação do lease. A Figura 13 ilustra os intervalos de tempo entre as renovações do lease. 
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Figura 13 – Intervalos de Tempos entre as Renovações do Lease 

 

5.2.3 Descoberta de Serviços 

Clientes podem efetuar buscas dos serviços disponíveis na rede, enviando suas 

requisições ao LS. A requisição pode ser feita, especificando-se o tipo do serviço e/ou suas 

características. A possibilidade de buscas direcionadas permite que a carga de respostas 

geradas pelo LS seja menor, diminuindo o tráfego na rede. 

Os serviços são mostrados aos clientes de acordo com as políticas definidas pela 

Camada de Execução de Segurança. Em geral, um cliente pode somente descobrir a existência 

de serviços aos quais ele tem direito de acesso. 

5.2.4 Uso de Serviço Local 

Uma vez que o cliente tenha descoberto a localização dos serviços que pretende 

utilizar, ele passa a interagir com o provedor de serviços. O uso do serviço numa mesma 

partição é feito diretamente entre clientes e serviços, os quais podem definir seus próprios 

protocolos e modos de acesso. Opcionalmente, em aplicações específicas, um cliente poderia 

requisitar um objeto de proxy ao serviço para seu uso, de modo a atuar como um driver do 

serviço (assim como o Jini). Porém, essa característica não é controlada pelo sistema de 

localização, permitindo flexibilidade no desenvolvimento da aplicação. 

 

T: Tempo de lease
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5.2.5 Atualização do Cache de Serviços Remotos 

Em qualquer requisição feita por um cliente ao LS em busca de serviços, a resposta 

consistirá de um número n de serviços locais e um número m de serviços remotos, onde n e m 

são inteiros iguais ou maiores que zero (Figura 14). 

 

serviços locais serviços remotos (n,m ≥ 0)Lista    =  n * +   m *

Cache de serviços remotos / 
atualização remota

Lista de serviços 
locais / leasing  

Figura 14 – Lista de Serviços Obtida como Resposta do LS 

 
Devido ao tempo e custo da comunicação remota, o LS sempre responde às requisições 

de seus clientes sobre serviços remotos, baseando-se em um cache interno para a reposta. 

Assim, o cliente recebe a lista de serviços compatíveis com sua busca e, no caso de serviços 

remotos, recebe, também, a informação sobre a última data de atualização do cache. A 

atualização desse cache é feita somente mediante um pedido explícito do cliente (pessoa ou 

aplicação). Dentro da arquitetura de Domínios de Segurança Pessoal (DSP), é previsto que as 

alterações em relação aos serviços disponibilizados na partição remota sejam mínimas, uma 

vez que, por definição, o domínio é pessoal e seu proprietário se encontra na partição local.   

A atualização é feita por meio de requisições à partição remota (sempre utilizando o 

RAS para este fim). De modo geral, o LS local requisita a lista de serviços disponíveis ao LS 

remoto, atualizando sua lista local. Cada serviço na lista do LS possui informações que 

indicam em qual partição o  serviço está localizado. 

Os endereços das partições remotas correspondem aos endereços dos RASs de cada 

partição. O modo de gerenciamento desses endereços será discutido no item 5.3.2. A seguir, 

são apresentados os passos a serem executados para a localização remota de serviços. 

Considere, na Figura 15, uma partição local contendo dois dispositivos (D1 e D2), onde o 
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dispositivo D1 deseja atualizar e localizar os serviços na partição remota. A partição remota 

possui um serviço disponível, fornecido por D3. 

Os passos executados pelo sistema são: 

1. O cliente faz a requisição de busca e atualização de serviços remotos ao LS local; 

2. O LS local envia para o RAS a requisição de conexão à partição remota. 

3. O RAS local estabelece uma comunicação com o RAS remoto. O HTTP é utilizado 

como protocolo de comunicação entre os RASs. Todos os dados são encriptados 

trocados via o método POST desse protocolo. 

4. Na partição remota, o RAS descobre a localização do LS e estabelece uma 

comunicação. 

5. Por meio dos RASs, uma conexão lógica fim-a-fim é criada entre os dois LSs, os quais 

atualizam suas listas de serviços remotos. Após a atualização das listas, a comunicação 

é encerrada. 

RASRAS
Internet ou

Rede de 
Interconexão

RASRAS

LSLS LSLS

D1

D2

D3

DSP: Partição Local DSP: Partição Remota

6 2

3

4

5

3

1

 

 

 

 

 

Figura 15 – Passos da Atualização do Cache de Serviços Remotos 

 
 
 

 

D1: Dispositivo 1 (cliente) 
D2: Dispositivo 2 (genérico) 
D3: Dispositivo 3 (serviço) 
LS: Lookup Service 
RAS: Remote Access Service 
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5.2.6 Uso de Serviço Remoto 

Na busca por serviços, para cada serviço remoto, um cliente recebe do LS as seguintes 

informações: 

• Nome e tipo do Serviço (os tipos de serviços são pré-definidos por strings – por 

exemplo: “printer”). 

• Nome do dispositivo em que o serviço está hospedado. 

• Informações sobre as características do serviço (capacidades, localização física, 

etc...). 

• Endereço da partição remota (igual ao endereço do RAS remoto). 

• Endereço interno do dispositivo na rede remota (pode ser um IP inválido na 

Internet, caso a rede utilize NAT) e porta do serviço. 

Após a seleção do serviço remoto, seu uso será efetivado por meio dos RASs contidos 

nas partições local e remota, conforme a  

Figura 16. Os seguintes passos são executados: 

1. O dispositivo D1 requisita ao RAS (encontrado por meio do LS) uma conexão com 

a partição remota. Nessa requisição, são enviados o endereço do RAS remoto e o 

endereço interno do serviço desejado (localizado em D3). 

2. O RAS local conecta-se ao RAS remoto e informa o endereço do serviço na rede 

remota (o endereço pode ser interno à rede remota, ou seja, gerado por NAT). 

3. O RAS remoto utiliza o endereço fornecido para estabelecer a comunicação com 

D3 na rede interna. 

4. Uma comunicação lógica fim-a-fim é criada entre cliente local e serviço remoto, 

passando pelos RASs. A partir de então, o uso do serviço é realizado de maneira 

transparente. Todo o tráfego, independente de ser em texto ou binário, é 

encapsulado no protocolo HTTP pelos RASs para passar pela Internet ou rede de 
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interconexão (e desencapsulado no RAS destino). Essa característica é melhor 

tratada no item 5.4. 

RASRASRASRAS

LSLS LSLS

D1

D2

D3

DSP: Partição Local DSP: Partição Remota

1 2 3

4

2Internet ou
Rede de 

Interconexão

 

 

 

 

 

Figura 16 – Uso do Serviço Remoto 

 
Como pode ser observado, no uso de serviços remotos, o cliente necessita 

primeiramente informar o endereço do RAS remoto e o endereço interno do serviço desejado 

ao RAS local. Essas operações são previstas e suportadas pelas camadas inferiores (mais 

especificamente, o suporte é feito pelo SELSocket, da camada SEL), o qual auxiliam no 

estabelecimento da comunicação remota e tratamento da segurança. A camada de aplicação 

necessita informar às camadas inferiores o desejo de se comunicar com uma partição remota e 

indicar os endereços de conexão (da partição remota e serviço interno). 

5.3 Endereçamento das Partições Remotas 

Uma partição necessita conhecer os endereços das partições remotas para que possa ser 

estabelecida a conexão com tais partições. Essa seção aborda questões sobre endereçamento 

das partições de um DSP. 

 

D1: Dispositivo 1 (cliente) 
D2: Dispositivo 2 (genérico) 
D3: Dispositivo 3 (serviço) 
LS: Lookup Service 
RAS: Remote Access Service 
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5.3.1 Endereços Dinâmicos 

Em alguns casos, os endereços das partições podem se modificar a cada re-conexão 

com o ISP (como foi visto no item 4.3.3). Para contornar esse problema, é possível utilizar um 

serviço de DNS dinâmico na Internet (serviços como o DynDns em www.dyndns.com ou No-

IP em www.no-ip.com, por exemplo), que é uma solução típica para esse tipo de problema. 

Esses serviços associam endereços IPs dinâmicos a URLs fixas (no caso do DynDns, a URL 

poderia ser: myhostname.dyndns.org, por exemplo). A cada novo endereço IP recebido 

(geralmente na iniciação da conexão com o ISP), um elemento da rede encarrega-se de se 

conectar ao serviço de DNS dinâmico e informar o seu novo endereço IP. Esse elemento pode 

ser um computador ou um equipamento de rede. No caso de um computador, o software de 

atualização pode ser obtido por download do próprio site de serviço de DNS dinâmico (em 

versões para Windows ou Linux). Outra opção é escrever o próprio software de atualização, 

baseado na especificação do protocolo, que, também, estaria disponível por meio do site do 

serviço. Esse protocolo proprietário é especificado para trabalhar em HTTP ou HTTPS. Já no 

caso de um equipamento de rede, como um roteador de borda, é necessário que seja utilizado 

um equipamento que dê suporte às atualizações dinâmicas no serviço de DNS (usualmente, os 

produtos recomendados encontram-se no próprio site do serviço de DNS dinâmico). Assim, a 

atualização é feita pelo próprio hardware de rede, não sendo necessária nenhuma modificação 

nos hosts. O serviço de DNS dinâmico, como o descrito aqui, é fornecido gratuitamente por 

diversas empresas na Internet. 

Na arquitetura da solução do Serviço de Localização, o elemento responsável por 

atualizar o serviço de DNS dinâmico é o RAS. Essa escolha foi feita por três motivos 

principais: 

• O RAS atua como dispositivo de borda da partição e, necessariamente, possui 

acesso externo. 
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• O RAS é sempre presente para partições que se conectam a outras partições. 

• A atualização pelo RAS independe do roteador suportar o cliente de atualização 

para o serviço de DNS dinâmico.  

A Figura 17 mostra o modo de operação de um DNS dinâmico. Foi utilizado o DynDns 

como exemplo na figura. As mensagens 1 e 2 mostram o momento em que as partições 

informam o seu novo endereço IP para o DynDns. A seguir, na mensagem 3, o usuário na 

partição local requisita a resolução de endereços para as URLs relativas às partições escritório 

e casa. Então, na mensagem 4, a resposta é enviada contendo os endereços das partições 

requisitadas. 

myWork.dyndns.com = ???

myHouse.dyndns.com = ???

DynDns
DNS

CasaEscritório

Novo IP = 200.152.43.98

Novo IP = 200.69.122.103

myWork.dyndns.com myHouse.dyndns.com

Partição Local

Servidores DNS

IP = 200.69.122.103
IP = 200.152.43.98

1
2 3

4

 

Figura 17 – Modo de Operação de um Serviço de DNS Dinâmico 

 

5.3.2 Gerenciamento da Lista de Endereços das Partições 

Foram definidos três modos de gerenciamento da lista de endereços das partições na 

arquitetura da solução. Embora seja necessária a utilização de apenas um dos modos de 
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gerenciamento para o funcionamento do sistema, outros modos podem estar presentes de 

modo a fornecer maior flexibilidade ao sistema e escolhas para o usuário ao configurar seu 

domínio de segurança. 

Os três modos de gerenciamento dos endereços das partições são: 

• URLs fornecidas pelo usuário/aplicação: O endereço de uma determinada 

partição remota deve ser informado, pelo usuário, ao sistema, no momento da 

conexão com a partição remota (o usuário deve digitar o endereço ou URL da 

partição remota). O modo de obtenção do endereço pelo usuário permanece fora do 

escopo do sistema de localização. 

• Lista estática: Cada partição deve possuir uma lista estática contendo o endereço 

das demais partições remotas. Essa lista é cadastrada na configuração inicial da 

partição ou editada no caso de uma eventual alteração das partições.  

• Declaração de uma Partição Mestre: Uma partição, declarada como mestre, 

pode ser designada para atuar como serviço de diretório para as demais partições. 

Assim, somente o endereço da partição mestre necessita ser configurado nas 

partições. Cada partição deve se comunicar com a partição mestre para publicar seu 

endereço ou buscar endereços de partições existentes. O requisito para que uma 

partição possa ser designada como mestre é que essa permita conexões entrantes 

para as requisições das demais partições. Isto é, não deve haver bloqueios 

realizados por firewalls  nas portas relativas a essas requisições. 

A Tabela 3 mostra a comparação entre os três modos de gerenciamento dos endereços 

das partições considerados. 

 

 



 
52 

Tabela 3 – Comparação entre os Métodos de Gerenciamento das Partições 

 URL fornecida 

dinamicamente

Lista 

Estática 

Partição 

Mestre 

Facilidade para usuário – Nível de dispensa de 

interações do usuário no sistema. 
Baixa Média Alta 

Suporte a alterações dinâmicas – Sistema se 

atualiza automaticamente caso haja alteração nas 

partições. 

Dependente do 

usuário 
Não Sim 

Facilidade de Implementação – Simplicidade do 

código gerado para o modo de gerenciamento. 
Alta Média Baixa 

Ponto de falha central – Existência de um ponto de 

falha central gerado devido à centralização das 

informações na partição mestre. 

Não Não Sim 

  

5.4 Resolução de Problemas Relacionados a Firewalls e NAT 

Essa seção apresenta as soluções encontradas para resolver ou minimizar as questões 

relativas à impossibilidade de conexão entre partições devido ao uso de firewalls e NAT. Essas 

soluções procuram apenas resolver parte dos problemas, uma vez que a grande diversidade de 

tipos e configurações de firewalls e NAT torna o esgotamento do assunto inviável dentro do 

escopo deste trabalho. 

Primeiramente, é importante salientar que firewalls, ou dispositivos que implementem 

NAT, não necessariamente proíbem a interconexão entre partições, pois isso dependerá das 

políticas de segurança implementadas nos dispositivos. 

Em um firewall, existem duas regras que, geralmente, apresentam os maiores 

impedimentos para o estabelecimento de conexão. Essas regras são: 
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• Permissão somente para conexões de egresso (as conexões entrantes são 

proibidas); 

• Permissão somente para tráfego de protocolos conhecidos e em portas conhecidas. 

No caso de uso do NAT, o principal problema está na tradução “um-para-muitos”, na 

qual não é possível uma partição externa endereçar os dispositivos internos de outra partição 

que esteja utilizando NAT (SMITH ; HUNT, 2002). 

A seguir, são apresentadas as discussões sobre as soluções dos problemas referentes a 

NAT e firewalls. Nesse momento, é importante que seja enfatizado que, do ponto de vista do 

RAS, o LS tem o comportamento de um serviço. Isso significa que as mesmas soluções 

apresentadas para utilização de serviços entre redes protegidas são utilizadas, também, para o 

uso do LS entre partições protegidas. 

5.4.1 NAT 

O RAS é a entidade responsável por minimizar o problema de dispositivos inacessíveis 

na Internet devido a um endereço IP inválido. Como visto no item 5.2.6, o RAS faz o 

redirecionamento do tráfego externo para o serviço da rede interna (que pode utilizar NAT 

para os nós internos). Para isso, ele atua como uma ponte entre o mundo exterior (Internet 

com IPs válidos) e a rede interna (dispositivos com endereços inválidos). Porém, essa solução 

requer que seja disponibilizada ao RAS uma das seguintes opções: 

• Um endereço válido para sua interface de rede diretamente conectada à Internet; ou 

então: 

• Uma regra de redirecionamento do tipo “IP:porta - IP:porta” no equipamento que 

realiza o NAT. Com essa regra, mesmo com o RAS atrás do NAT, é possível que 

requisições sejam encaminhadas para ele por meio do mapeamento de portas e IPs 

(essa operação é bastante comum em equipamentos de rede). 
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Caso nenhuma dessas opções esteja disponível para o RAS, a partição não poderá, em 

princípio, receber conexões externas. Esse tipo de problema é idêntico ao encontrado no caso 

da existência firewall que proíbe conexões entrantes. Sendo assim, a solução apresentada na 

próxima seção atua, também, como um complemento para esse caso, possibilitando o uso de 

serviços em partições com essas restrições. 

5.4.2 Firewalls 

Considerando-se as configurações típicas de um firewall de borda em uma rede local 

(LYU; LAU, 2000), podem-se resumir, como requisitos da solução. dois pontos básicos: 

• Uso de protocolos e portas conhecidos na conexão entre partições; 

• Para partições protegidas por firewalls ou NAT, apenas conexões de egresso são 

possíveis. 

Em relação ao primeiro ponto, foi considerado o uso de protocolos conhecidos e 

habilitados pela maioria desses equipamentos. O protocolo HTTP na porta 80 do TCP é um 

protocolo amplamente utilizado atualmente para conexões com servidores WEB na Internet. 

Assim, a maioria dos firewalls permite o tráfego com essas características, para as regras de 

saída da rede. Por esse motivo, na solução é previsto que toda comunicação entre as partições 

seja feita utilizando o HTTP com a porta 80 do TCP (porta opcional, porém recomendada), 

como pode ser verificado no item 5.2.6. Embora o protocolo HTTP não seja especificado com 

segurança, todo o corpo da mensagem (payload) é criptografado pela camada SEL dos 

dispositivos finais da comunicação. 

Com relação ao segundo ponto, onde conexões entrantes são proibidas, foi considerado 

o uso de soluções adotadas por softwares de redes peer-to-peer (P2P). A solução adotada por 

essas redes para essa questão é utilizar uma das seguintes técnicas (JXTA, 2002): 



 
55 

• Convidar (de um modo não-especificado) a aplicação servidora a iniciar a 

comunicação com o dispositivo do lado de fora da rede protegida; 

• Determinar que um dispositivo fora da rede protegida atue como um servidor de 

requisições para os dispositivos de serviço interno. Em outras palavras, um 

dispositivo externo receberia mensagens de requisição dos clientes e os 

armazenaria. Então, periodicamente, os dispositivos de serviço internos iniciariam 

uma conexão com esse servidor de requisição e obteria toda a lista de requisições 

“agendadas”. Com essa lista, os serviços iniciariam a comunicação com os clientes 

que geraram as requisições, possibilitando o uso do serviço protegido interno à 

rede. 

A Figura 18 exemplifica a operação de um serviço P2P através de um firewall. Nessa 

figura, são apresentados três ambientes de redes distintos, que hospedam um cliente, um 

servidor de requisições e um serviço protegido por um firewall; cada um em sua respectiva 

rede local. Considerou-se que os ambientes de redes podem se conectar por meio da Internet 

ou por meio de uma rede de interconexão qualquer. Na mensagem 1, o cliente requisita o uso 

do serviço ao servidor de requisições, localizado externamente à partição protegida pelo 

firewall. Então, na mensagem 2, durante uma operação periódica de consulta, o serviço é 

informado sobre o pedido de requisição do cliente. Com isso, na mensagem 3, o serviço se 

conecta ao cliente a fim de atender a sua requisição.  

 

1

Serviço
Firewall

Cliente

Servidor de 
Requisições

Serviço
Firewall

Cliente

Servidor de 
Requisições

2

3
 

Figura 18 - Operação de um Serviço P2P através de um Firewall 
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De modo similar, aplicando-se a proposta de um serviço P2P ao foco deste trabalho, 

uma partição que não possua restrições de firewall pode atuar como servidor de requisições 

para as demais partições. Como apresentado no item 5.3.2, essa característica é, também, 

necessária para a partição mestre, o que torna essa partição como sendo naturalmente a opção 

mais adequada para atuar, também, como servidor de requisições. 

Na adaptação da solução para a arquitetura proposta do Serviço de Localização, duas 

abordagens diferentes foram definidas para a realização das consultas ao servidor de 

requisições. A primeira delas é idêntica à idéia original, onde a partição protegida 

periodicamente consulta a partição mestra para obtenção de possíveis requisições de serviço. 

Nessa abordagem, é possível perceber que haverá uma latência inicial no uso de serviços 

protegidos, onde essa latência depende do período definido para as consultas ao servidor de 

requisições. Já a segunda abordagem baseia-se numa conexão constante entre a partição 

protegida e o servidor de requisições. Nesse caso, o servidor de requisições estaria 

permanentemente conectado às partições protegidas e, imediatamente, emitiria um aviso caso 

uma requisição de serviço fosse solicitada para uma determinada partição. Isso diminuiria 

significativamente a latência inicial encontrada na primeira abordagem, pois o tempo 

necessário para o aviso da partição compreenderia somente o tempo para a comunicação com 

a partição mestra e o processamento da requisição. A desvantagem nesse caso é o 

comprometimento da escalabilidade do sistema, pois a partição mestra suportar um número 

limitado de conexões simultâneas (por esse motivo esse método não é utilizado pelas redes 

peer-to-peer). Essa aparente desvantagem pode até mesmo ser desconsiderada no caso de 

domínios pessoais de segurança, onde o número de partições totais dificilmente alcançaria um 

valor muito grande (provavelmente dez partições já seria um valor bem alto para o número de 

partições de um indivíduo). Uma outra desvantagem da última abordagem é que essa pode 

não ser adequada para o caso de conexões de longa distância sem-fio, onde a tarifação é 
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baseada no tempo de conexão, e não no envio de pacotes, devido ao fato da conexão se 

manter ativa durante todo o tempo, mesmo sem o tráfego de informações. 

Sobre o serviço oferecido pelo servidor de requisições propriamente dito, também duas 

abordagens foram definidas. Na primeira opção, o servidor de requisições simplesmente é 

considerado um serviço adicional do RAS, configurado para tal, ao se criar, ou modificar, 

uma partição. Nessa opção, a arquitetura do sistema torna-se mais simplificada devido a uma 

quantidade menor de elementos da solução, porém pode ser considerada menos flexível, pois 

o código do servidor de requisições passa a ser obrigatoriamente anexado ao RAS. A outra 

opção é desenvolver um serviço à parte para atuar como servidor de requisições. Essa é uma 

decisão a ser tomada durante a fase implementação.  

Para contribuir com a transparência da solução para os clientes e serviços, as operações 

de consulta e pedidos ao servidor de requisições são efetuadas pelos RASs de cada partição. 

Desse modo, nenhuma alteração necessita ser feita em clientes ou serviços. Ou seja, para o 

caso de operações remotas, o mesmo funcionamento apresentado no item 5.2.6 é utilizado 

(com o uso do SELSocket para a comunicação remota).  

A Figura 19 exemplifica o modo de operação entre redes protegidas, baseando-se no 

RAS (mestre) como servidor de requisições para as demais partições. Nessa figura, são 

apresentadas quatro partições distintas, sendo que uma partição contém o cliente (móvel), 

uma partição é a própria partição mestra (casa) e as duas outras contêm  serviços (escritórios 

SP e RJ). Na mensagem 1, o cliente móvel requisita o uso de um serviço à partição mestra 

(serviço 2, localizado no escritório RJ). Então, por meio da conexão representada pela 

mensagem 2, a partição, que contém o serviço, ficará ciente da requisição feita pelo cliente 

remoto. Com isso, na mensagem 3, uma conexão entre o cliente e o serviço é estabelecida por 

meio do RAS. Note, que o RAS inicia, também, a comunicação com o serviço 2 para criar a 
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conexão fim-a-fim lógica. Nesse momento, o serviço 2 atende à requisição, como se o RAS 

fosse um cliente comum da rede, sem nenhum tratamento ou modificação especial. 

 

Serviço 2

Partição 
(Escritório RJ)

Cliente + RAS

Partição Mestra 
(Casa)

Partição 
(Móvel)

Serviço 1

Partição 
(Escritório SP)

RAS

RAS

Serviço 2Serviço 2 2
1

3

RAS 
(mestre)

 

Figura 19 – Modo de Operação em Partições com Serviços Protegidos 

 
No caso da partição móvel (cliente) também estar protegida, o modo de operação 

apresentado na Figura 19 não resolve o problema, pois nenhuma das partições (cliente ou 

serviço) receberia conexões entrantes.  

Para esse caso, foi definido um outro modo de operação, na qual um serviço de 

gateway atua como uma ponte entre as partições protegidas, de modo a receber as conexões 

entrantes (provindas do cliente e do serviço) e interligá-las. Esse gateway deve localizar-se 

junto à partição mestra ou em qualquer outra partição que não possua bloqueios devidos a 

firewalls ou NAT. A Figura 20 apresenta esse modo de operação, onde o gateway para 

interconexão das redes localiza-se junto ao RAS mestre. Na mensagem 1, o cliente requisita o 

uso do serviço para a partição mestre. Então, por meio da conexão representada pela 

mensagem 2, a partição, que contém o serviço, descobre sobre a requisição feita pelo cliente 

remoto. Com isso, na mensagem 3, a conexão entre o serviço e a partição mestra (gateway) é 
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estabelecida. A conexão lógica fim-a-fim entre cliente e serviço é estabelecida por meio das 

conexões 1 e 3, através do gateway. 

Serviço

Partição 
(Escritório)

Cliente + RAS

Partição Mestra 
(Casa)

Partição 
(Móvel)

RAS

2
1

3RAS Mestre
+ Gateway

 

Figura 20 - Modo de Operação entre Partições Protegidas 

 

A Tabela 4 apresenta um resumo dos modos de operação para a utilização de serviços 

entre partições. 

Tabela 4 – Resumo dos Modos de Operação  

Situação de uso 
Modo de operação 

Cliente 
(Origem) 

Serviço 
(Destino) 

Requisitos  
Direção dos pedidos 

de conexão 
entre partições  

Intra-Partição Rede Local Rede Local Nenhum Não se aplica 

Inter-Partições 
Partição  

Não-
Protegida 

Partição  
Não-

Protegida 

RAS local e 
remoto Local  Remota 

Inter-Partições Partição  
Protegida 

Partição  
Não-

Protegida 

RAS local e 
remoto Local  Remota 

Inter-Partições com 
partição destino 

protegida 

Partição  
Não-

Protegida 

Partição  
Protegida 

RAS local, remoto 
e mestre Remota  Local 

Inter-Partições com 
partições origem e 
destino protegidas 

Partição  
Protegida 

Partição  
Protegida 

RAS local, 
remoto, mestre e 

gateway 

Local  Mestra 

Remota  Mestra 
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Propostas de melhorias dessa solução e outras discussões são apresentadas no último 

capítulo, na seção “trabalhos futuros”. 

5.5 Considerações Finais 

Nesse capítulo, foi descrita a solução proposta para o Sistema de Localização de 

Serviços, juntamente com a sua arquitetura. Essa solução consiste na definição de quatro 

entidades chamadas de Cliente, Serviço, Serviço de Localização e Serviço de Acesso Remoto, 

os quais se interagem por meio das operações de Descoberta do LS, Publicação do Serviço, 

Descoberta de Serviços, Uso de Serviço Local, Atualização do Cache de Serviços Remotos e 

Uso de Serviço Remoto.  

  Diversos problemas relacionados ao ambiente de rede, explicitados no capítulo 4, 

foram resolvidos. Todas as interações consideram o ambiente atual de redes com suas 

configurações típicas baseadas em roteadores, firewalls e ISPs, os quais geram limitações no 

alcance de pacotes de multicast, proibições de tráfegos por meio de filtros, conexão de 

dispositivos por meio de endereços não-roteáveis na Internet e alternância entre IPs dinâmicos 

para as partições. Além disso, primou-se pelo uso moderado dos recursos da rede de longa 

distância, devido ao alto custo e pequena disponibilidade de banda de algumas das possíveis 

tecnologias de enlace sem-fio a serem utilizadas.   

  A solução proposta do Sistema de Localização de Serviços inova ao inserir recursos 

para a utilização de serviços mesmo entre redes com bloqueios gerados por firewalls ou que 

utilizam NAT. 
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Capítulo 6   -  Validação da Solução 

Esse capítulo contém a descrição do protótipo implementado e dos testes gerados para 

validar a solução proposta no capítulo 5. São apresentados aspectos da implementação, o 

ambiente de testes e comentários sobre os resultados obtidos nos testes. 

6.1 Descrição da Implementação 

A validação da solução foi feita por meio da implementação de protótipo escrito em 

Java. O protótipo foi desenvolvido em duas partes distintas e complementares. A primeira 

parte consiste na implementação de todos os elementos da arquitetura básica do sistema, com 

as operações, uso de serviços e o gerenciamento de endereços por lista estática, conforme foi 

descrito no capítulo 5. Essa parte foi incorporada ao projeto Domínios de Segurança. Já a 

segunda parte implementa somente as soluções relativas ao funcionamento da arquitetura em 

partições protegidas por firewalls ou NAT. As soluções para firewall e NAT não fazem parte 

do escopo do projeto Domínios de Segurança, por esse motivo, essa segunda parte não foi 

integrada a esse projeto (embora não existam dificuldades técnicas para a realização dessa 

integração). 

A Tabela 5 apresenta, de modo resumido, uma análise comparativa entre as duas partes 

do protótipo desenvolvido, explicitando as características implementadas em cada uma. 
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Tabela 5 – Comparativo entre as Duas Partes do Protótipo Desenvolvido 

 Características Implementadas Observação 

Primeira 
parte do 
protótipo 

 
- Descoberta do LS 
- Publicação do Serviço 
- Descoberta de Serviços 
- Uso de Serviço Local 
- Atualização do Cache de Serviços 

Remotos  
- Uso de Serviço Remoto 
 

Integrado ao projeto 
Domínios de Segurança 

Segunda 
parte do 
protótipo 

 
- Conexão com partições protegidas 

por firewall/NAT com auxílio de 
partição mestre 

 

Não integrado ao projeto 
Domínios de Segurança 

 

A seguir, são apresentados os diagramas de troca de mensagens implementados. Todos 

esses diagramas foram implementados e testados, com resultados positivos nos testes 

funcionais do sistema. Nesses testes, todas as operações descritas na seção 5.2 foram 

executadas com sucesso. 

6.1.1 Diagramas de Troca de Mensagens 

Os diagramas contidos nesta seção representam a troca de mensagens entre as 

entidades do sistema, de acordo com as definições apresentadas no capítulo anterior. Esses 

diagramas abordam os casos comuns e explicitam o modo de funcionamento do protótipo.  

Para a primeira parte do protótipo, são mostrados os diagramas de descoberta, uso e 

publicação de serviço local, assim como o diagrama de anúncio de LS e o diagrama de 

descoberta e uso de serviço remoto. Já para a segunda parte do protótipo, é apresentado o 

diagrama para o uso de serviços em partições protegidas por firewall/NAT, com o auxílio da 

partição mestre. Esses casos representam os modos de operação previstos na descrição da 

solução do capítulo cinco. 
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Cada diagrama segue com uma tabela, que contém a descrição das mensagens 

envolvidas. Os campos das tabelas são listados e comentados a seguir: 

• Mensagem: Número da mensagem no diagrama correspondente. 

• Objetivo: Propósito básico da mensagem. 

• Tipo: Indica se a mensagem é do tipo multicast (um para muitos) ou unicast (um 

para um). 

• Conteúdo: Informações contidas na mensagem. 

• Autenticação: Tipo de autenticação feita pela camada SEL (vide seção 3.3); 

• Chave de criptografia: Chave utilizada para criptografar o canal de comunicação. 

A chave pode ser baseada no segredo compartilhado (utilizado para autenticação de 

domínio) ou nos certificados digitais individuais (utilizados para autenticação de 

entidades). 

Assim, a Figura 21 mostra o diagrama de troca de mensagens para a operação de 

Descoberta do LS e Descoberta de Serviços. São representados três operações (vide seção 

5.2) nesse diagrama. As mensagens 1 e 2 são referentes à Descoberta do LS. Já as mensagens 

3 e 4 são referentes à Descoberta de Serviços. Por fim, a mensagem 5 é referente ao Uso do 

Serviço Local. A Tabela 6 apresenta os objetivos e detalhes de cada uma das mensagens 

trocadas. 

 



 
64 

Cliente LS Serviço

2

3

4

1

5

Multicast

Unicast

Multicast

Unicast

 

Figura 21 - Diagrama de Mensagens para Descoberta e Uso de Serviço Local 

 

Tabela 6 – Descrição das Mensagens da Figura 21 

Mensagem Objetivo Tipo Conteúdo Autenticação Chave de 
Criptografia 

1 Descoberta do LS na rede Multicast Código de 
autenticação Domínio Domínio 

2 Resposta para o cliente  Unicast Endereço do LS Domínio Domínio 

3 Requisição por  serviços Unicast Parâmetros do 
serviço desejado 

Domínio e 
Entidade Entidade 

4 Resposta para o cliente Unicast 
Lista de serviços 

disponíveis para o 
usuário 

(Autenticado 
previamente) Entidade 

5 Uso do serviço Unicast Dados Domínio e 
Entidade Entidade 

 

A seguir, a Figura 22 mostra o diagrama de troca de mensagens para as operações de 

Descoberta do LS e Publicação do Serviço. As mensagens 1 e 2 são referentes à 

Descoberta do LS. Já as mensagens 3 e 4 são referentes à Publicação do Serviço. Por fim, a 

mensagem 5 representa o Pagamento Periódico do Lease, que ocorre após a publicação do 

serviço. A Tabela 7 apresenta os objetivos e detalhes de cada uma das mensagens trocadas. 
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Figura 22 – Diagrama de Mensagens para Publicação do Serviço e Pagamento do Lease 

 

Tabela 7 - Descrição das Mensagens da Figura 22 

Mensagem Objetivo Tipo Conteúdo Autenticação Chave de 
Criptografia 

1 Descoberta do  LS na 
rede Multicast Código de 

autenticação Domínio Domínio 

2 Resposta para o serviço  Unicast Endereço do LS (Autenticado 
previamente) Domínio 

3 Pedido de registro no LS Unicast Atributos do Serviço Domínio e 
Entidade Entidade 

4 Confirmação de Registro Unicast Código de 
confirmação 

(Autenticado 
previamente) Entidade 

5 Pagamento do lease 
(periódico) Unicast ID do serviço Domínio Domínio 

 

A seguir, a Figura 23 mostra o diagrama de troca de mensagens para a operação de 

Anúncio do LS na rede local. Foi considerado, no diagrama, um serviço e um cliente, que 

recebem a mensagem de multicast do LS. O cliente não reage à mensagem, pois sua operação 

é sempre ativa na rede (sempre inicia as comunicações). Já o serviço publica seu serviço, caso 

esse já não esteja registrado nos LS presentes (o serviço mantém uma lista de LSs nos quais 

permanece registrado). Nesse diagrama, a mensagem 1 representa o Anúncio do LS. As 

mensagens 2 e 3 são referentes à  Publicação do Serviço e, por fim, a mensagem 4 indica o 
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Pagamento Periódico do Lease. A Tabela 8 apresenta os objetivos e detalhes de cada uma 

das mensagens trocadas. 
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Figura 23 – Diagrama de Mensagens do Anúncio do LS na Rede Local 

 

Tabela 8 - Descrição das Mensagens da Figura 23 

Mensagem Objetivo Tipo Conteúdo Autenticação Chave de 
Criptografia 

1 Anúncio do LS na rede Multicast Endereço do LS Domínio Domínio 

2 Pedido de registro no LS Unicast Atributos do Serviço Domínio e 
Entidade Entidade 

3 Confirmação de Registro Unicast Código de 
confirmação 

(Autenticado 
previamente) Entidade 

4 Pagamento do lease 
(periódico) Unicast ID do serviço Domínio Domínio 

 

A seguir, a Figura 24 mostra o diagrama de troca de mensagens para as operações 

remotas (inter-partições). São representadas duas operações remotas nesse diagrama. As 

mensagens de 1 a 6 são referentes à operação de Atualização do Cache de Serviços 

Remotos. Já as mensagens 7 a 10 são referentes a operação de Uso de Serviço Remoto. A 

Tabela 9 apresenta os objetivos e detalhes de cada uma das mensagens trocadas.  
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Figura 24 - Diagrama de Mensagens para a Atualização de Cache  e Uso de Serviços Remotos 

 
É possível notar a semelhança entre a operação de Atualização de Cache de Serviços 

Remotos e a operação de Uso de Serviço Remoto. Em ambos os casos, o uso dos RASs local 

e remoto ocorrem da mesma maneira. Na primeira operação, o LS local atua como um cliente 

conectando-se ao RAS local. Por sua vez, o LS remoto atua como um serviço remoto por 

meio do RAS remoto. Já na segunda operação, o cliente local é o cliente do RAS local e o 

serviço remoto é o serviço remoto propriamente dito. Sendo assim, devido à semelhança entre 

as operações, um único módulo (biblioteca) foi desenvolvido para atuar em ambos os casos, 

simplificando a implementação do protótipo e reduzindo a quantidade de código gerado. 
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Tabela 9 - Descrição das Mensagens da Figura 24  

Mensagem Objetivo Tipo Conteúdo Autenticação Chave de 
Criptografia

1 
Pedido de atualização do 

cache de serviços 
remotos 

Unicast Endereço do serviço 
final (id=“lookup”) 

Domínio e 
Entidade Entidade 

2 Pedido de conexão com 
serviço remoto Unicast Endereço do serviço 

final (id=“lookup”) Domínio Domínio 

3 Conexão entre RASs 
(interpartições) Unicast Endereço do serviço 

final (id=“lookup”) Domínio Domínio 

4 Conexão com Serviço 
(Serviço=LS) Unicast --- Domínio Domínio 

5 

Conexão fim-a-fim entre 
cliente e serviço 

(Uso do “serviço LS 
remoto”) 

Unicast 
Requisição ao LS 

remoto e resposta ao 
LS local 

Entidade Entidade 

6 Resposta ao cliente Unicast Lista de Serviços 
locais e remotos 

(Autenticado 
previamente) Entidade 

7 Pedido de conexão com 
serviço remoto Unicast Endereço do serviço 

final (IP do serviço) Domínio Domínio 

8 Conexão entre RASs 
(inter-partições) Unicast Endereço do serviço 

final (id=“lookup”) Domínio Domínio 

9 Conexão com Serviço 
(uso de serviço remoto) Unicast --- Domínio Domínio 

10 Conexão fim-a-fim entre 
cliente e serviço Unicast Dados entre cliente e 

serviço Entidade Entidade 

 

A Figura 25 é dedicada à segunda parte do protótipo, sendo mostrado o diagrama de 

troca de mensagens para Uso de Serviço Remoto em Partição Protegida por firewall/NAT. 

Para isso, foi estabelecida uma partição mestra, como definido no capítulo 5. Na mensagem 1, 

uma partição protegida publica seus serviços na partição mestre e mantém a conexão ativa, 

para receber os pedidos de conexão (vide seção 5.4.2). As mensagens 2 e 3 representam o 

pedido de requisição de conexão com a partição protegida, feito a partir da partição local à 

partição mestra. Com a mensagem 4 (enviada por meio da conexão já estabelecida 

anteriormente por 1), o RAS mestre avisa a partição protegida sobre a requisição da partição 

local. Então, nas mensagens 5 e 6, o RAS remoto estabelece a conexão com o serviço e o 

RAS local. Como resultado, uma conexão fim-a-fim (indicada por  8) é estabelecida, 
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utilizando-se as mensagens 5, 6 e 7.  A Tabela 10 apresenta os demais detalhes de cada uma 

das mensagens trocadas. 

 

Partição Local Partição Mestra

2

3

5
6

1

7

8

Partição Remota 
(protegida)

4

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~

Cliente RASL RASM RASR Serviço

Enlace lógico fim-a-fim

Mensagem em Unicast

Resposta de conexão já estabelecida (Unicast)

RASL: RAS Local

RASM: RAS Mestre

RASR: RAS Remoto
 

Figura 25 - Diagrama de Mensagens para Uso de Serviço Remoto em Partição Protegida 
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Tabela 10 - Descrição das Mensagens da Figura 25 e Figura 26 

Mensagem Objetivo Tipo Conteúdo 

1 
Registro do serviço na 

partição mestra (conexão se 
mantém ativa) 

Unicast Atributos do serviço 

2 Pedido de conexão com 
serviço remoto Unicast Endereço do serviço remoto 

3 Requisição de conexão para 
serviço remoto Unicast 

Endereço do serviço remoto + 
Endereço de conexão para o cliente local 

no RASL 

4 
Aviso de pedido de 

conexão (pela conexão 
ativa) 

Unicast Endereço de conexão para o cliente local 
no RASL + Endereço do serviço remoto 

5 Conexão com o RASL Unicast --- 

6 Conexão com o servidor  Unicast --- 

7 Indicação da requisição 
inicial completada Unicast Código = “ok” 

8 Conexão lógica fim-a-fim 
usando as conexões 5, 6 e 7 Unicast Dados entre cliente e serviço 

 

 
A Figura 26 é uma variação da Figura 25, onde o RASL utilizado está localizado na 

partição mestra (e não na partição local, como na Figura 25). Essa pequena alteração permitiu 

o RASL atuar como gateway (descrito no item 5.4.2) para a comunicação entre duas partições 

protegidas, sem que houvesse nenhuma modificação no código desenvolvido. Essa 

simplificação não corresponde exatamente à arquitetura original, pois obriga o cliente a 

possuir conexão direta com a rede externa (sem passar por um RAS em sua rede local).  

Porém, essa simplificação não compromete a validade dos testes, uma vez que o uso do RAS 

local já foi verificado nos testes anteriores. A Tabela 10 apresenta os demais detalhes de cada 

uma das mensagens trocadas.  
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 Partição Local
(protegida) Partição Mestra

2 
3

5

6 

1

7 

8

Partição Remota 
(protegida) 

4

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Cliente RASL RASM RAS R Serviço 

Enlace lógico fim-a-fim

Mensagem em Unicast

Resposta de conexão já estabelecida (Unicast)

RASL :  RAS Local 

RASM :  RAS Mestre 

RASR :  RAS Remoto 
 

Figura 26 - Diagrama de Mensagens para Uso de Serviço Remoto entre Partições Protegidas  

 
É interessante observar que, nesses procedimentos, o RASR executa o papel de proxy 

remoto para permitir que o cliente local se conecte ao servidor. Isso permite que o código 

escrito para o servidor seja utilizado, sem alterações, para as requisições remotas e para as 

requisições locais, sendo elas efetuadas por meio de partições protegidas ou não. As únicas 

alterações são feitas nos RASs, onde as especializações entre RAS local, remoto e mestre são 

necessárias. 

Os procedimentos para partições protegidas devem ser executados somente para 

partições realmente protegidas por firewall/NAT, pois é um procedimento com um custo 

maior devido à troca de mensagens na rede. Por esse motivo, a decisão sobre o modo de 

conexão com o serviço remoto deve ser baseada na informação sobre o estado da partição (se 

protegida ou não). Essa informação pode ser facilmente obtida por protocolos como o STUN 
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(ROSEMBERG et al, 2003), que estabelece trocas de mensagens entre uma rede local, cujo 

estado se deseja descobrir, e uma outra rede remota, que não possui bloqueios de 

firewall/NAT e atua como uma rede auxiliar. Em posse da informação sobre o estado de uma 

partição, todos os serviços seriam cadastrados no LS com essa indicação, cabendo às partições 

clientes a escolha correta do modo de conexão. 

6.2 Ambiente de Testes 

Essa seção apresenta o ambiente de rede que foi montado para a elaboração dos testes, 

assim como os equipamentos utilizados. 

A Figura 27 representa a topologia lógica da rede. Como pode ser observado, nesse 

ambiente existem quatro partições distintas (partições A, B, C e Mestra). Cada partição 

encontra-se em redes (ou sub-redes) distintas, que não propagam mensagens de broadcast ou 

multicast entre si. A idéia principal é simular a topologia de um ambiente, onde as partições 

estão fisicamente isoladas, porém conectadas por meio da Internet ou uma rede de 

interconexão qualquer. 

Partição A

Partição B

Partição C

Partição Mestra

 

Figura 27 – Topologia Lógica da Rede Montada para a Realização dos Testes 
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Esse ambiente lógico de rede foi configurado em um switch-router (layer 3), onde 

foram criadas VLANs separadas, porém rotéaveis entre si, para cada uma das partições. Os 

firewalls foram implementados por meio de regras de filtro de pacotes, aplicadas nas devidas 

interfaces virtuais configuradas no equipamento, sempre no sentido de proteger a partição 

interna e não permitir conexões entrantes. Esses filtros podem ser ativados ou desativados de 

acordo com o teste a ser executado. A Figura 28 representa a topologia física do ambiente de 

rede montado. Já a Tabela 11 apresenta as especificações dos equipamentos utilizados. 

Partição A Partição B Partição C Partição Mestra

Switch-Router

Partição A Partição B Partição C Partição Mestra

Switch-Router

 

Figura 28 - Topologia Física da Rede Montada para a Realização dos Testes 

 

Tabela 11 – Especificação dos Equipamentos Utilizados 

Equipamento Qtde. Especificações 

PC 9 

Windows 2000 Service Pack 4 

CPU Athlon XP 2600+ 2GHz 

512 Mbytes de memória RAM 

Placa de Rede 10/100 Mbps 

Switch–Router 1 
Foundry FastIron Edge 2402 

24 portas 10/100 Mbps 
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6.3 Testes e Resultados 

Essa seção apresenta os testes executados e os resultados encontrados para as duas 

partes do protótipo desenvolvido. O objetivo desses testes é basicamente verificar o 

funcionamento adequado do sistema. 

6.3.1 Tempos de Respostas do Sistema 

Os testes dessa seção buscam averiguar o tempo médio necessário para as operações 

descritas nos diagramas de troca de mensagens (seção 6.1.1) dentro do ambiente de rede 

proposto. Cada valor médio é composto de ao menos três execuções para uma mesma 

operação. Esse número de execuções aumenta de acordo com o aumento na variação entre 

resultados obtidos. Em outras palavras, para operações, nas quais o tempo medido 

permaneceu com pequenas variações entre as medidas, apenas três medições foram 

executadas para a obtenção da média. Ao contrário, para operações nas quais se obtiveram 

variações maiores entre cada medição, o número de amostras foi maior.  

Esses testes foram agrupados em testes intra-partição (redes locais com o mesmo 

domínio de multicast), testes inter-partição (entre redes com domínio de multicast distintos) e 

testes inter-partição com partições protegidas (uso de firewall/ NAT). 

Um serviço de transferência segura de arquivos foi criado para a execução dos testes 

referentes à comunicação entre cliente e serviço. 

6.3.1.1    Testes Intra-Partição 

Os testes intra-partição foram executados utilizando-se os três computadores 

pertencentes à partição A. Optou-se por executar o Serviço de Localização (LS), o serviço de 

transferência de arquivos e o cliente em máquinas distintas (um em cada máquina da 

partição), pois assim cada aplicação poderia ser tratada de maneira inteiramente isolada das 
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demais, embora não exista impedimento que parte ou todas as aplicações sejam executadas 

em uma mesma máquina. 

Em relação aos firewalls (filtros de pacotes), por se tratar de uma partição isolada, o 

estado em que se encontram (ativados ou desativados) não exerce nenhuma influência no 

sistema. 

A seguir, a Tabela 12 apresenta os valores médios gastos para as operações de 

autenticação, executados pela camada SEL.  

Tabela 12 - Tempos Médios de Execução da Operação de Autenticação 

Operação Tempo

Autenticação de Domínio ~ 0,3s 

Autenticação de Entidade ~ 0,7s 

 

Como previsto, a autenticação de domínio gasta um tempo significativamente menor 

do que a autenticação de entidade. A autenticação de domínio é considerada uma autenticação 

leve, atuando como uma primeira barreira de segurança para a entrada de um dispositivo no 

domínio (vide seção 3.3). 

É importante salientar que, os tempos de autenticação apresentados referem-se às 

funcionalidades oferecidas pela camada SEL, a qual não pertence diretamente ao escopo desse 

trabalho. Porém, essa camada fornece os serviços de segurança ao sistema de localização e, 

portanto, os seus tempos de execução foram também medidos e apresentados nesse trabalho. 

O protótipo da camada SEL, por preocupar-se apenas com sua validação do modelo de 

segurança, não primou por otimizações de código ou escolha de algoritmos de criptografia 

com melhores desempenhos. Esse fato influi negativamente no desempenho das operações de 

segurança do sistema. 
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Para efeito de comparação, um simples teste foi executado com o protocolo SSL 

(Secure Socket Layer)5, a fim de averiguar o tempo necessário para a execução da sua 

operação de autenticação mútua entre dispositivos. O SSL foi escolhido por ser um protocolo 

amplamente conhecido e utilizado na Internet (SHACHAM; BONEH, 2001). Durante os 

testes, em média, essa operação gastou 0,2 segundos em sua execução. Esse valor, inferior aos 

obtidos para a camada SEL na Tabela 12, reforça a necessidade da otimização de código e uso 

de algoritmos mais adequados, no caso da elaboração de um protótipo final. Contudo, esse 

desempenho menor (nos procedimentos de autenticação) não invalida os testes do sistema de 

localização, uma vez que, mesmo que uma otimização na camada SEL não seja suficiente,  

existe ainda a possibilidade de substituição dos métodos de autenticação por mecanismos 

mais simples, ou mesmo, substituição de toda a camada SEL. 

A seguir, a Tabela 13 apresenta os tempos médios necessários para cada operação (os 

valores incluem os tempos utilizados pelas rotinas de segurança da camada SEL). Para a 

transferência segura de arquivos, foi utilizado um arquivo de 5Mbytes. 

Tabela 13 – Tempos Médios de Execução por Operação 

Operação Tempo 

Descoberta do LS ~ 1,1s 

Registro de Serviço ~ 1,2s  

Descoberta de Serviços Locais ~ 1,3s 

Pagamento do Lease ~ 0,4s 

Transferência Segura de Arquivo (5 Mbytes) ~ 5,4s 

 

                                                 
5 Para a execução do teste, foi empregado um dos computadores descritos na Tabela 11, 
rodando dois pequenos programas (cliente e servidor) escritos em Java. Foi utilizada a 
implementação do SSL fornecido pelas próprias bibliotecas da linguagem. A autenticação 
mútua utilizou certificados com chaves de 1024 bits, com o algoritmo RSA. 
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No protótipo desenvolvido, a operação de Descoberta do LS possui um tempo 

máximo de espera de 1 (um) segundo, a partir do envio do multicast, para que os LSs 

presentes na rede enviem suas respostas indicando suas localizações. Isso justifica o tempo 

encontrado durante os testes, no qual possui aproximadamente esse valor (1,1 segundos).  

Observando-se os tempos obtidos para as operações de Descoberta e Registro de 

Serviços Locais, juntamente com os valores obtidos na Tabela 12, pode-se concluir que a 

maior parte do tempo necessário para essas operações é devido às autenticações da camada 

SEL. Como foi visto na seção 6.1, essas operações necessitam de ambos níveis de 

autenticação da camada SEL, os quais somados chegam a aproximadamente o tempo total 

obtido para as operações testadas do LS (aproximadamente um segundo). 

Na especificação do protótipo, a operação de Pagamento de Lease exige apenas a 

autenticação de domínio para sua execução, o que justifica um tempo inferior aos dois últimos 

citados. 

Por último, a Transferência Segura de Arquivo apresenta um valor pouco 

representativo para o sistema de localização (pois mede apenas o desempenho de uma  

aplicação), porém sua medição servirá no comparativo com as operações entre partições 

distintas, realizadas nas próximas seções. 

6.3.1.2    Testes Inter-Partição 

Para a obtenção dos valores dos testes inter-partição, utilizou-se as partições A e B, 

apresentadas no item 6.2. A partição A atuou como partição local (onde se encontra o 

usuário), e a partição B atuou como remota, além de disponibilizar o serviço de transferência 

segura de arquivos. A Figura 29 mostra a disposição dos serviços em cada computador. 

Nesse teste, os firewalls não foram habilitados nas partições (embora o acionamento do 

firewall na partição A não comprometesse a execução das operações nesse cenário). 
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Partição A

Partição B

Cliente LS RAS

Serviço LS + RAS 

LS: Lookup Service
RAS: Remote Access Service

 

Figura 29 – Disposição dos Serviços em Cada Computador 

 
As tabelas a seguir mostram os tempos médios gastos para a execução de cada 

operação. A Tabela 14 contém os tempos necessários para as operações de autenticações 

remotas de domínio e entidade. Já a Tabela 15 apresenta os valores obtidos para as operações 

de Atualização do Cache de Serviços Remotos e Transferência de Arquivos remotos.  

Tabela 14 - Tempos Médios de Execução por Operação de Autenticação 

Operação Tempo 

Autenticação de Domínio (Remoto) ~ 1,7s 

Autenticação de Entidade (Remoto) ~ 1,4s 

 

Como observa-se na Tabela 14, o tempo necessário para a autenticação de domínio 

remoto requer mais tempo que a autenticação de entidade remota (diferentemente do que se 

poderia esperar, dado a explicação anterior). Isso ocorre, pois, nessa implementação, a 

autenticação de domínio é executada entre todos as entidades participantes da comunicação 

(inclusive os RASs), sendo que a autenticação de entidade ocorre apenas fim-a-fim entre o 

cliente e o serviço finais. 



 
79 

Tabela 15 - Tempos Médios de Execução por Operação 

Operação Tempo 

Atualização de Cache de Serviços Remotos (RAS) ~ 4,3s 

Transferência Segura de Arquivo (5 Mbytes) ~ 9,5s 

 

Na Tabela 15, observa-se que o tempo necessário para a atualização remota é 

significativamente maior que os tempos necessários para as operações locais (vide seção 

anterior). Isso se justifica por dois motivos. Em primeiro lugar, trata-se de uma comunicação 

remota, onde todos os dados passam por dois dispositivos extras (RAS local e RAS remoto). 

Em segundo lugar, os processos de autenticação remota utilizam um tempo significativamente 

alto (aproximadamente 3,1 segundos), o que corresponde a maior parte do tempo necessário 

para a operação. 

Pelos mesmos motivos, a Transferência Segura de Arquivos remota também 

demanda mais tempo que a mesma operação feita localmente (9,5 segundos contra 5,4 

segundos). 

6.3.1.3    Testes Inter-Partição com partições protegidas 

Para a realização dos testes inter-partições com partições protegidas, foram utilizadas 

todas as partições do ambiente de testes. A disposição das aplicações e configuração dos 

firewalls são apresentadas na Figura 30. As partições A (não-protegida) e B (protegida) 

hospedam as aplicações clientes, enquanto a partição C (protegida ou não-protegida, de 

acordo com o teste a ser executado) hospeda o Serviço de Transferência Segura de Arquivos. 

A partição mestra (por especificação, não-protegida) hospeda o RAS mestre e um RAS local.  
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Partição B

Partição C

Partição Mestra

Partição A

Serviço

Cliente

Cliente RAS L

RAS L

RAS R

RAS Mestre RAS L

LS: Lookup Service
RAS: Remote Access Service

RASL: RAS Local
RASR: RAS Remoto
RASMestre: RAS Mestre

 

Figura 30 – Ambiente de Rede para Testes Intra-partições com Partições Protegidas 

 

Os tempos utilizados foram obtidos por meio de quatro testes básicos, descritos na 

Tabela 16. A identificação do teste é formada pelo nome das partições envolvidas, de acordo 

com a seqüência “origem destino”. O apóstrofo (’) foi utilizado junto ao nome da partição 

para indicar uma partição protegida, como pode ser observado na Tabela 16. 

 

 

 

 



 
81 

Tabela 16 – Testes Realizados na Rede Apresentada na Figura 30 

Identificação do Teste Descrição 

Teste A C 
Uso de serviço localizado na partição não-protegida C a partir 

de cliente localizado na partição não-protegida A 

Teste A C’ 
Uso de serviço localizado na partição protegida C a partir de 

cliente localizado na partição não-protegida A 

Teste B’ C 
Uso de serviço localizado na partição não-protegida C a partir 

de cliente localizado na partição protegida B 

Teste B’ C’ 
Uso de serviço localizado na partição protegida C a partir de 

cliente localizado na partição protegida B 

 

O teste A C’ (segunda linha na tabela) refere-se ao diagrama de mensagens 

apresentado na Figura 25 (diagrama de mensagens para uso de serviço remoto em partição 

protegida). Já o teste B’ C’ (quarta linha) refere-se à Figura 26 (diagrama de mensagens 

para uso de serviço remoto entre partições protegidas).  

Os testes A C e B’ C (primeira e terceira linha) apresentam as situações de uso, 

onde não é necessário nenhum mecanismo especial para o acesso entre partições, pois a 

partição C (serviço) encontra-se não-protegida. Esses testes foram realizados apenas como 

comparativos de desempenho com os demais casos. 

A seguir, a Tabela 17 apresenta esses valores de tempo obtidos. É importante enfatizar 

novamente que esses testes foram executados sem integração com a primeira parte do 

protótipo. Isso significa que não houve procedimentos de segurança envolvidos nesses testes, 

o que explica os tempos obtidos serem bastante inferiores aos encontrados anteriormente. 
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Tabela 17 – Tempos Médios de Execução para Operações em Partições Protegidas 

Operação Teste 
A C 

Teste 
A C’ 

Teste 
B’ C 

Teste 
B’ C’ 

Tempo de resposta do serviço ao cliente ~ 62 ms ~ 78 ms ~ 62 ms ~ 97 ms 

Transferência de Arquivo (5 Mbytes) ~ 0,9 s ~ 0,9 s ~ 0,9 s ~1,2 s 

 

Como esperado, os tempos obtidos para os testes A C e B’ C foram praticamente 

iguais, pois do ponto de vista do funcionamento do sistema, essas operações são idênticas 

(uma vez que o firewall na partição do cliente é transparente em uma comunicação cliente-

servidor). 

O tempo de resposta do serviço ao cliente foi medido a partir do momento da 

requisição do cliente até o envio do primeiro pacote de resposta, vindo do servidor. Esse 

tempo foi menor (~62 ms) nos testes A C e B’ C, por se tratarem de comunicações diretas 

entre as partições. No teste A C’ (~78 ms), esse tempo apresentou-se maior, devido ao 

processo de auxílio do RAS para iniciar a comunicação entre as partições. Por fim, no teste 

B’ C’, esse valor apresentou-se ainda maior (~97 ms), devido à comunicação passar por um 

gateway externo às redes de origem e destino dos pacotes. 

 O gateway externo às redes de origem e destino, também, é o responsável pelo maior 

tempo (~1,2 s), obtido no teste de transferência de arquivo para o teste B’ C’. Os demais 

testes apresentaram um mesmo valor (~0,9 s), pois, nesses casos, a transferência de arquivo é 

efetuada por uma conexão direta entre as partições. 

6.3.2 Uso de Recursos do Sistema 

Os testes dessa seção buscam averiguar a quantidade de recursos de sistema 

necessários para o protótipo e seus componentes. Os testes basearam-se na monitoração dos 

recursos do sistema operacional (Windows) na máquina hospedeira ao se executar o protótipo. 
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Realizou-se medições apenas com a primeira parte do protótipo desenvolvido, devido 

sua maior complexidade e integração com o projeto Domínios de Segurança. Testes relativos 

ao uso de recursos com a segunda parte do projeto mostram-se pouco significativos, devido 

sua simplicidade e baixa utilização desses recursos. 

6.3.2.1    Memória 

Foram executados testes com os componentes fundamentais do sistema de localização, 

os quais necessitam estar presente para seu correto funcionamento. Clientes e serviços não 

foram avaliados por se tratarem de programas dependentes de suas aplicações e, por isso, 

possuírem requisitos de memória muito distintos. 

A Tabela 18, a seguir, apresenta a quantidade de memória necessária para os principais 

componentes do sistema de localização de serviços.  

 

Tabela 18 – Quantidade de Memória Utilizada pelos Componentes do Sistema 

Componente do Sistema Memória 
Utilizada 

RAS Local ~ 700 Kbytes 

RAS Remoto ~ 800 Kbytes 

LS (Lookup Service) ~ 1750 Kbytes 

Infra-estrutura do projeto Domínios de Segurança ~ 7200 Kbytes 

Máquina Virtual Java ~ 19800 Kbytes 
 

Pode-se observar que os componentes que mais requisitam o uso de memória são os 

dois componentes relativos às camadas inferiores aos componentes do Sistema de 

Localização. O primeiro componente refere-se à infra-estrutura do projeto Domínios de 

Segurança, os quais consistem das camadas DS e SEL da Figura 10. Já o segundo componente 

refere-se à máquina virtual Java, necessária para a execução de programas em Java. Os 

componentes relativos ao Serviço de Localização (os três primeiros na Tabela 18) 



 
84 

representam aproximadamente doze por cento (12%) da quantidade total de memória 

utilizada. 

A somatória total de bytes utilizados por todos os componentes do sistema juntos 

representam menos de seis por cento (5,8%) da quantidade total de memória disponível nos 

equipamentos utilizados nos testes. 

6.3.2.2    Processamento 

Conforme pode-se observar na seção 6.3.1 (Tempos de Respostas do Sistema), o maior 

consumo de tempo ocorreu devido às rotinas de segurança (nas operações de autenticação), 

executadas pela camada SEL. Nas medições efetuadas nessa seção, pode-se observar que 

picos isolados de processamento ocorreram durante as operações de Registro ou Descoberta 

de Serviços, devido às operações de autenticação de domínio e autenticação de entidade. 

Esses picos de processamento alcançaram o valor máximo de dezoito por cento (18%) de 

processamento. Já as operações de Pagamento de Lease obtiveram picos no valor máximo de 

sete por cento (7%) de processamento. 

6.3.2.3    Rede 

Com o auxílio de um software de sniffer de rede, observou-se a quantidade média de 

bytes enviados e recebidos na rede para algumas das operações comuns do Sistema de 

Localização.  A seguir, a Tabela 19 apresenta os valores obtidos para algumas dessas 

operações. Os valores apresentados referem-se à quantidade de bytes transmitidos em meio 

físico, isso significa que os valores incluem todos cabeçalhos das camadas do protocolo 

TCP/IP. 
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Tabela 19 – Quantidade de Bytes Trocados na Rede  

Operação Quantidade total de 
bytes trocados 

Descoberta do LS 0,5 Kbytes 

Publicação do Serviço 5,8 Kbytes 

Pagamento de Lease 1,5 Kbytes 

Descoberta de  Serviços 11,9 Kbytes 

 

A taxa de utilização de banda manteve-se sempre com valores não-significativos 

(abaixo de 0,1%) para as operações realizadas na rede do ambiente de testes (rede de 

100Mbits/s), 

6.4 Comentários e Análise do Protótipo 

Diversos pontos positivos foram obtidos com a implementação do protótipo do sistema 

de localização. Em primeiro lugar, com o desenvolvimento do protótipo, foi possível um 

melhor detalhamento da solução, uma vez que, para viabilizar a sua implementação, os 

detalhes da solução, assim como algoritmos utilizados, tiveram que ser precisamente 

especificados. Em segundo lugar, a implementação e, posteriormente, seu correto 

funcionamento, permitiram a validação da solução proposta e de sua arquitetura. Em terceiro 

lugar, os testes realizados com o protótipo do Sistema de Localização colaboraram para a 

comprovação da viabilidade técnica da solução, uma vez que os valores obtidos sugerem um 

sistema com um baixo uso de recursos computacionais. Além disso, por meio dos testes, foi 

possível comparar características teóricas da solução com os resultados empíricos do 

protótipo, a fim de confrontar expectativas e diminuir a probabilidade dos possíveis erros. 



 
86 

Algumas considerações sobre o protótipo e resultados encontrados devem ser 

ressaltadas: 

• Uso da Plataforma Java: Optou-se por utilizar a linguagem Java no 

desenvolvimento do protótipo por se tratar da linguagem utilizada no projeto 

Domínios de Segurança. Em testes de desempenho realizados durante o projeto, 

verificou-se que um código escrito em Java é aproximadamente três vezes mais 

lento que um código gerado escrito em C (compilação para código nativo). A 

alteração da linguagem de programação no desenvolvimento de um protótipo influi 

diretamente no desempenho e no uso de recursos computacionais, tais como 

processamento e memória do sistema. 

• Características do Protótipo do Sistema: Por se tratar de um protótipo com 

propósito de validação de uma arquitetura, não foram realizadas otimizações no 

sistema. Esse fator também deve ser considerado ao se observar os resultados de 

desempenho obtidos.  

• Algoritmos de Criptografia da Camada SEL: Embora a camada SEL não seja 

diretamente parte do escopo da solução, devido ao seu grande impacto nos 

resultados obtidos, vale a pena ressaltar alguns pontos sobre sua implementação. 

Em primeiro lugar, ela segue as mesmas observações feitas acima, principalmente 

no que se refere a otimizações. Em segundo lugar, a escolha dos algoritmos de 

criptografia e seus modos de operação têm um impacto muito alto no desempenho 

de suas funções de segurança. Isso significa que a modificação desses parâmetros 

pode causar mudanças drásticas em seu desempenho particular e, 

conseqüentemente, em todo o sistema. 

• Equipamentos Utilizados: Os testes foram elaborados sobre um conjunto 

específico de equipamentos, com características e recursos particulares. A 



 
87 

realização dos mesmos testes em outros equipamentos, com características e 

recursos diferentes geraria também valores diferentes.  

6.5 Considerações Finais 

Nesse capítulo foi apresentado o protótipo desenvolvido para a validação da solução, 

juntamente com testes e comentários acerca de seus resultados.  

Foram apresentados os diagramas de trocas de mensagens entre as entidades do 

Sistema de Localização, os quais foram implementadas de acordo com as descrições da 

solução feita no capítulo 5. 

Também, foram apresentados os testes realizados com o protótipo, juntamente com o 

seu ambiente de rede e equipamentos utilizados. Os resultados obtidos indicaram um baixo 

uso de recursos computacionais por parte do Sistema de Localização. Essa característica é 

bastante desejável e importante para aplicações de infra-estrutura de rede, pois desse modo 

um menor impacto é causado no sistema devido a essas aplicações. 

Por meio da implementação do protótipo e realização de testes, a solução e a 

arquitetura do sistema mostraram-se adequadas ao escopo da proposta, além de tecnicamente 

viáveis. 
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Capítulo 7   -  Considerações Finais 

Esse capítulo finaliza essa dissertação, levantando os aspectos importantes do trabalho e 

comparando-o com outros trabalhos e protocolos relacionados à área de localização de 

serviços. Além disso, esse capítulo apresenta propostas de trabalhos futuros, os quais podem 

dar continuidade a esse trabalho.  

7.1 Análise Comparativa entre os Protocolos e Trabalhos 

Relacionados 

Essa seção apresenta uma análise comparativa entre o sistema de localização proposto 

nesse trabalho e os protocolos padronizados e trabalhos relacionados, apresentados no 

capítulo 2 . 

Para a elaboração desta análise, foi criada a Tabela 20. Nessa tabela, foram listadas 

características necessárias para o Sistema de Localização, de acordo com as necessidades 

apresentadas nos capítulos 2 e 4 escopo deste trabalho. Tais características são listadas e 

comentadas a seguir: 

• Suporte a redes ad-hoc: Indica se o trabalho suporta redes locais com 

características ad-hoc. Esse suporte é caracterizado por algum mecanismo de 

controle das alterações dinâmicas da rede, como por exemplo, um mecanismo de 

lease em conjunto com requisições em multicast. 

• Suporte à interconexão de redes locais: Indica se o trabalho suporta 

interconexão e integração com os serviços disponíveis em outras redes locais (os 

trabalhos sem essa característica são os que suportam apenas redes locais). 
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• Suporte a redes protegidas por firewall ou NAT: Indica se o trabalho se 

preocupa com métodos ou técnicas de acesso e uso de serviços localizados em 

redes protegidas por firewall ou NAT. O suporte ao item anterior (interconexão de 

redes locais) é pré-requisito para esse item em questão. 

• Autenticação: Indica se o trabalho possui ou utiliza algum serviço de autenticação 

(mesmo que provido por terceiros) entre as entidades participantes de sua 

arquitetura.  

• Autorização: Indica se o trabalho possui ou utiliza algum serviço de autorização 

(mesmo que provido por terceiros) entre as entidades participantes de sua 

arquitetura. 

• Confidencialidade: Indica se o trabalho possui ou utiliza algum mecanismo de 

criptografia (mesmo que provido por terceiros) na comunicação entre as entidades 

participantes de sua arquitetura. 

• Uso moderado de recursos para Internet ou rede de interconexão: Indica se o 

trabalho possui um uso moderado dos recursos de rede no caso de interconexões 

de redes locais. O uso demasiado desses recursos pode trazer alto custo para um 

usuário conectado remotamente por meio de conexão tarifada. Esse item aplica-se 

somente para trabalhos com suporte ao item “interconexão de redes locais”. 

• Tipo de localização: Indica o tipo de localização ao qual o sistema se aplica 

(serviços ou conteúdo). Sistemas aplicados à localização de serviços devem 

possuir respostas rápidas e atualizadas, tanto quanto forem possíveis. Por outro 

lado, sistemas de busca por conteúdo (aplicações P2P) possuem uma preocupação 

menor com os tempos de respostas. Esses sistemas preocupam-se em tentar 

alcançar a maioria de seus inúmeros nós da rede, obtendo a resposta da localização 

do conteúdo desejado (JXTA, 2005). 
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A seguir, a Tabela 20 é apresentada: 

Tabela 20 – Comparativo entre os Trabalhos Relacionados 

 Rede Segurança Miscelânea 
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Este 
Trabalho Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Serviços

SLP Sim Não Não Sim Não Não Não 
aplicável Serviços 

Jini Sim Não Não Somente 
JVM  

Somente 
JVM Não Não 

aplicável Serviços 

UpnP Sim Não Não Não Não Não Não 
aplicável Serviços 

Konark Sim Não Não Não Não Não Não 
aplicável Serviços 

Zero Conf. Sim Não Não Sim Não Não Não 
aplicável Serviços 

Salutation Não Não Não Sim Não Não Não 
aplicável Serviços 

VIA Sim Sim Não Não Não Não Não Serviços 

Ninja Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Serviços 

QRP Sim Sim Sim Não Não Não Não Conteúdo

WSDA Não Sim Não Não Não Não Não Serviços 

ODRMP Sim Não Não Não Não Não Não 
aplicável Serviços 

 

A Tabela 20 lista apenas os requisitos do sistema em questão, explicitando quais são 

atendidos, ou não, pelos protocolos padronizados e trabalhos relacionados. Na primeira linha 

da tabela, encontra-se o Sistema de Localização proposto nesse trabalho; seguidos pelos 

protocolos padronizados e, por fim, pelos trabalhos relacionados. 
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O fato de não haver nenhum protocolo padronizado ou trabalho relacionado que 

atendesse a todos os requisitos apresentados  na Tabela 20, demonstra que a especificação de 

um novo sistema de localização de serviços se fez necessário para a resolução do problema 

proposto. Contudo, algumas características e idéias, já formalizadas pelas outras soluções, 

foram consideradas e até mesmo utilizadas para a especificação desse novo sistema de 

localização (como por exemplo, o mecanismo de lease). 

7.2 Contribuições do Trabalho 

  A maior contribuição desse trabalho é a proposta de um Sistema de Localização de 

Serviços, para Domínios de Segurança, com as seguintes características: 

• Suporte a dinamicidade das redes ad-hoc locais e a autonomia de seus elementos; 

• Interconexão das redes locais por meio da Internet ou uma rede de interconexão, 

de modo a permitir uma maior abrangência da solução, onde o sistema atua de 

modo a integrar dispositivos situados em redes remotas; 

• Adequação a características do ambiente da Internet, de forma a possibilitar o 

funcionamento do sistema mesmo entre redes protegidas por firewall ou que 

utilizam NAT; 

• Segurança na comunicação entre as entidades do sistema, provendo métodos de 

autenticação, autorização e confidencialidade dos dados; 

• Uso moderado da Internet ou rede de interconexão, de modo a poupar os recursos 

de rede e custos financeiros que podem estar envolvidos na comunicação entre as 

partições do DSPE (Domínio de Segurança Pessoal Estendido). 

Dentre os pontos acima, o terceiro item (utilização de redes protegidas por 

firewall/NAT) inova dentre as soluções de sistemas ou protocolos de localização de serviços 



 
92 

estudados, uma vez que nenhum outro trabalho encontrado se propôs a resolver tais questões  

(SAKURAGUI; CARVALHO, 2005). Esse recurso vai além das funcionalidades básicas de 

um Serviço de Localização e agrega facilidades e transparência para as interações entre os 

elementos da rede. 

7.3 Trabalhos Futuros 

Essa seção apresenta os trabalhos futuros, propostos para melhoria ou extensão do 

trabalho realizado dentro do escopo desta dissertação de mestrado. Os trabalhos são listados a 

seguir: 

• Estudos sobre redundância da partição mestra: A partição mestra é um ponto 

de falha na rede, no caso do uso dos recursos de comunicação intra-partições, pois 

atua como um nó central para as demais partições (fornecendo o endereço das 

partições e provendo o serviço de gateway). O estudo visaria levantar 

possibilidades e analisar soluções que permitam a redundância e tolerância a falhas 

da partição mestra.  

• Estudos sobre escalabilidade: Em um DSP (Domínios de Segurança Pessoal), a 

escalabilidade não é um item fundamental, pois um indivíduo tende a possuir uma 

quantidade limitada e não excessiva de dispositivos pessoais. Contudo, a 

escalabilidade pode ser uma característica desejável para o sistema, de modo a 

permitir extensões de sua solução para outros problemas. Nesse intuito, esse estudo 

visaria analisar a escalabilidade do sistema e seus pontos críticos, propondo 

soluções.  

• Integração de outras técnicas de contorno de firewalls e NAT: Existem diversas 

outras técnicas de utilização de serviços em redes protegidas por firewalls ou NAT. 
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Como por exemplo, as técnicas citadas por (HU, 2002), em que duas redes com 

NAT se comunicam diretamente, com o auxílio somente de uma terceira rede (sem 

NAT) para o estabelecimento da conexão inicial. Técnicas como essas podem ser 

incorporadas ao sistema. Assim, o sistema poderia adequar e selecionar 

automaticamente a melhor técnica a ser utilizada, de acordo com a arquitetura das 

redes envolvidas na comunicação.  

• Extensão da solução para diferentes tipos Domínios de Segurança: Outros tipos 

de Domínios de Segurança podem ser definidos, os quais abrangeriam não só os 

domínios pessoais, como também domínios corporativos ou super-domínios, 

compostos por diversos domínios pessoais. Nesses casos, a solução deve ser 

estendida para atender às novas definições de Domínios de Segurança e suas 

políticas de segurança, de acordo com as novas especificações. 

7.4 Conclusões 

Esse trabalho apresentou um Sistema de Localização de Serviços, o qual possibilita a 

localização, seleção e uso de serviços pertencentes a um Domínio de Segurança (DS). Essas 

operações podem ser realizadas com o mínimo de interação por parte do usuário, o qual 

desconhece a priori a localização ou endereçamento dos serviços e dispositivos. Assim, o 

Sistema de Localização proposto contribui de forma positiva para a usabilidade do sistema 

no qual a localização de serviços estiver imersa. 

Para prover essas funcionalidades de modo mais transparente possível ao usuário, o 

trabalho resolveu diversas questões relativas ao ambiente de redes em questão, tais como 

dinamicidade da rede e elementos (ad-hoc), uso de serviços remotos localizados em partições 

protegidas por NAT ou firewalls, uso de mecanismos de segurança (autenticação, autorização 
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e confidencialidade) e necessidade de baixa utilização de recursos na comunicação entre redes 

remotas. 

A solução e a implementação do protótipo foram descritas com base em quatro 

operações básicas para interações intra-partição e duas operações básicas para interações 

inter-partições. Dentre as operações inter-partição, as quatro possibilidades de uso entre rede 

(partições origem e/ou destino protegidas ou não-protegidas) foram abordadas. 

Com o desenvolvimento do protótipo e a observação de seus resultados em meio a 

testes, verificou-se a adequação da proposta e a viabilidade técnica da solução para o Sistema 

de Localização de Serviços. Além disso, os testes apontaram um baixo consumo de recursos 

do sistema, mesmo considerando-se um protótipo sem suas devidas otimizações. 

Comparando o trabalho desenvolvido com outros trabalhos relacionados na área, o 

trabalho traz inovações em relação ao conjunto de características suportadas, principalmente 

na adoção e integração de técnicas de contorno de problemas relacionados às conexões entre 

partições protegidas por firewalls ou NAT. 
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