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RESUMO

Diversas aplicações de redes de sensores sem �o necessitam de serviços de se-
gurança, como con�dencialidade, integridade e autenticação de origem de dados.
Contudo, dadas as limitações de processamento, memória e suprimento de energia
dos dispositivos, os mecanismos de segurança tradicionais podem causar efeitos
indesejáveis na rede, como atraso na comunicação e aumento no consumo de
energia, impondo obstáculos para seu uso na tecnologia em questão. Muitas
propostas de esquemas de segurança baseados em criptogra�a simétrica projeta-
dos especi�camente para redes de sensores sem �o são encontradas na literatura.
Contudo, essas soluções são focadas na segurança salto-a-salto. Tal abordagem
é adequada para garantir a segurança dos enlaces deste tipo de rede, mas não
garante a segurança na comunicação �m-a-�m. Neste trabalho são apresentados
cenários e desa�os de implementação de segurança neste tipo de rede, e a con-
cepção, o projeto e a implementação de uma arquitetura de segurança para redes
de sensores sem �o, que tem como objetivos: prover segurança na comunicação
�m-a-�m; permitir a interoperabilidade entre diferentes sistemas; e possibilitar
uma maior �exibilidade em relação à utilização de chaves criptográ�cas em dife-
rentes cenários e topologias. Adicionalmente, a solução proposta suporta ativação
e desativação de seus serviços em tempo de execução. O projeto da referida ar-
quitetura, atuante na camada de aplicação da pilha de protocolos de rede, foi
construído com base na análise das características de arquiteturas encontradas
na literatura, bem como de estratégias adotadas por estas. Para a construção
da implementação foram selecionados mecanismos e algoritmos criptográ�cos a
partir da avaliação de desempenho que considerou as métricas de uso de memória,
tempo de execução e consumo de energia. Como resultados são apresentados a
especi�cação da arquitetura, a avaliação qualitativa da mesma e a avaliação de
desempenho da implementação desenvolvida como prova de conceito. Além disso,
é apresentada uma análise do impacto de diferentes topologias e características de
disposição na tarefa de distribuição de chaves criptográ�cas em redes de sensores
sem �o.

Palavras-chave: Redes de Sensores sem Fio. Segurança de Redes. Segurança
Fim-a-Fim. Criptogra�a Simétrica. Código de Autenticação de Mensagem.



ABSTRACT

Many wireless sensor networks applications need security services, such as con-
�dentiality, data integrity and data source authentication. On the other hand,
because of device limitations, security mechanisms may a�ect the network energy
consumption and communication delay, which impose a great challenge for prac-
tical implementation of security mechanisms in such scenario. Many solutions
based on symmetric cryptography were proposed for the speci�c challenges of
wireless sensor networks. Nevertheless, they are focused on hop-by-hop security.
Such approach is suited to provide link-layer security, but it cannot guarantee
end-to-end security. This work presents scenarios and challenges to implement
security in wireless sensor networks, and the conception, design and implemen-
tation of a security architecture, which aims to provide: security in end-to-end
communication; interoperability between di�erent systems, and enable greater
�exibility in cryptographic keys distribution in di�erent scenarios and topologies.
Additionally, the proposed solution supports on-the-�y adjustment of its secu-
rity services. The architecture design, which targets the application layer of the
network protocol stack, was based on the main properties of the architectures
found in literature as well as adopted strategies. For the implementation, mecha-
nisms and cryptographic algorithms were selected through the performance eva-
luation that considers memory usage, execution time and power consumption as
metrics. The results were the architecture speci�cation and its qualitative analy-
sis, and the performance evaluation of the implementation developed as proof of
concept. Furthermore, we present an analysis of topology and deployment impact
on key distribution task.

Keywords: Wireless Sensor Networks. Network Security. End-to-end Secu-
rity. Symmetric Cryptography. Message Authentication Code.
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1 INTRODUÇÃO

No início da década de 1980, a comunicação informatizada emergiu como

um fenômeno econômico e cultural sem precedentes. No �m da mesma década os

computadores pessoais tornam-se mais potentes e fáceis de utilizar, possibilitando

a diversi�cação do seu uso. Desde então, o computador pessoal passou a ser uma

ferramenta cada vez mais presente no cotidiano, tornando-se um dos principais

instrumentos de administração e de comunicação da atualidade.

No �nal da década de 1990 surgiram as primeiras soluções comerciais para

atender à crescente demanda por conectividade sem �o e mobilidade. Atualmente,

tecnologias de redes sem �o são utilizadas em diversos dispositivos computacio-

nais, como: computadores portáteis, videogames, telefones celulares, tocadores de

áudio, entre outros. A partir do desenvolvimento dessas tecnologias e da evolução

das pesquisas com semicondutores, surgiu a oportunidade de introduzir avanços

signi�cativos em diversos ramos da ciência e da atividade econômica através das

Redes de Sensores sem Fio (RSSFs) (CULLER; ESTRIN; SRIVASTAVA, 2004).

RSSFs são uma valiosa tecnologia para o desenvolvimento de aplicações em

diversas áreas. Gerenciamento de equipamentos e estoque, monitoramento de es-

truturas, monitoramento ambiental, cuidados com a saúde, controle de processos

industriais, vigilância militar em campos de batalhas e sistemas de segurança co-

merciais são algumas entre as inúmeras aplicações emergentes para a tecnologia

em questão (ZHAO; GUIBAS, 2004).
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As RSSFs são uma classe especial de redes de computadores formadas por

um grande número de dispositivos computacionais de baixo custo providos de

elementos de sensoriamento, e que geralmente utilizam baterias como fonte de

energia. Esses dispositivos, chamados neste contexto de nós sensores, utilizam

comunicação sem �o de baixa potência para interagir, o que os diferencia de

uma mera coleção de sensores, possibilitando a cooperação e a coordenação entre

os nós sensores ativos (HONG et al., 2007). Por se tratarem de dispositivos de

baixo custo e por ser interessante que sejam de tamanho reduzido, os nós sen-

sores frequentemente apresentam recursos limitados de processamento, memória,

comunicação e suprimento de energia (CULLER; ESTRIN; SRIVASTAVA, 2004).

Existem algumas soluções comerciais que utilizam RSSFs, um exemplo é o

eKo Pro Series (MEMSIC, 2010b), que torna possível o monitoramento ambien-

tal preciso, um importante recurso para agricultura. Contudo, ainda há poucas

soluções desenvolvidas se comparado às inúmeras aplicações cogitadas para a

tecnologia.

O aprimoramento da tecnologia em questão depende principalmente de dois

fatores: da evolução da indústria eletrônica, permitindo o desenvolvimento de

dispositivos menores, mais poderosos e baratos; e da pesquisa na área de redes

de computadores e sistemas distribuídos, para tornar as RSSFs mais inteligentes,

e�cientes e con�áveis.

O presente trabalho se enquadra na área de pesquisa em redes de computa-

dores e sistemas distribuídos. Tem como foco o emprego de serviços de segurança

de redes em RSSFs, mais especi�camente os serviços de con�dencialidade, integri-

dade, e autenticação de origem dos dados, com o objetivo de atender os requisitos

de segurança apresentados por diversas aplicações da tecnologia.
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1.1 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivos: investigar o estado da arte das

soluções de segurança para RSSFs baseadas em criptogra�a, bem como as carac-

terísticas dos dispositivos que compõem este tipo de rede relevantes à segurança,

a partir de pesquisa na literatura; conceber e projetar uma arquitetura de se-

gurança �m-a-�m para RSSFs considerando as características e as estratégias

das soluções anteriores encontradas na literatura, bem como suas de�ciências; e

implementar e validar a referida arquitetura.

Essa arquitetura de segurança foi projetada para atuar na camada de aplica-

ção da pilha de protocolos de rede, permitindo, além da segurança �m-a-�m na

comunicação, a interoperabilidade dos serviços de segurança entre diferentes siste-

mas, e uma maior �exibilidade em relação a distribuição de chaves criptográ�cas

em diversos cenários e topologias.

Ainda, a arquitetura de segurança proposta permite a ativação e a desativação

de seus serviços em tempo de execução. Isto possibilita minimizar a utilização

de recursos da rede, adequando o funcionamento da arquitetura às necessidades

e às prioridades de segurança e de desempenho da aplicação, o que é muito útil

em aplicações nas quais a sensibilidade dos dados transmitidos podem variar ao

longo do tempo. Desta forma, é possível otimizar a utilização dos mecanismos de

segurança, minimizando seu impacto em relação ao desempenho e ao tempo de

vida da rede no que diz respeito ao suprimento de energia.

1.2 Justi�cativa

Há diversas aplicações de RSSFs nas quais os serviços de segurança podem

ser um requisito desejável (acessório) ou mesmo mandatório, cada qual com ne-

cessidades de serviços diferentes.
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Em uma aplicação de monitoramento climático de uma �oresta ou plantação

para �ns de pesquisa, por exemplo, é necessário que os dados re�itam a realidade,

denotando a importância da integridade dos dados. Em outro cenário pode-se

considerar que os dados da plantação monitorada são sigilosos, pois a divulgação

dos mesmos poderia gerar vantagens a concorrentes, desta forma �ca evidente

a necessidade da con�dencialidade dos dados. Se considerado que os dados cli-

máticos da plantação podem acionar alguma ação de manutenção na mesma,

como irrigação ou proteção contra algum agente natural (sol, chuva, etc.), além

dos serviços de con�dencialidade e integridade dos dados é necessário garantir a

autenticação da origem dos dados, pois em aplicações críticas uma informação

incorreta, implantada por um agente malicioso, pode levar a uma ação errada, e

por consequência ocasionar algum tipo de desastre ou prejuízo.

Como discutido anteriormente neste capítulo, uma premissa das RSSFs é que

seus componentes (nós sensores) são de baixo custo. Uma característica em favor

da redução do custo dos dispositivos das RSSFs é a utilização de componentes

de baixas capacidades, o que também favorece sua miniaturização. Sendo assim,

os nós sensores possuem limitados recursos de processamento, armazenamento,

comunicação, energia, além dos recursos de coleta de informações do ambiente,

os sensores propriamente ditos (CULLER; ESTRIN; SRIVASTAVA, 2004).

Tabela 1: Especi�cação de hardware de algumas plataformas de sensores sem �o
Sensor sem �o Microcontrolador Memória RAM Largura

de código de banda
MICAz (MEMSIC, 2010a) 7,3 MHz 128 KiB 4 KiB 250 kb/s
Mica2 (MEMSIC, 2012) 7,3 MHz 128 KiB 4 KiB 38.4 kb/s
FireFly (NANO-RK, 2012) 7,3 MHz 128 KiB 8 KiB 250 kb/s
TelosB (MEMSIC, 2010c) 8 MHz 48 KiB 10 KiB 250 kb/s

A Tabela 1 contém algumas especi�cações de hardware de dispositivos de

RSSFs que ilustram bem as limitações típicas dos nós sensores. O nó sensor

TelosB (MEMSIC, 2010c), por exemplo, é um dispositivo que possui um micro-

controlador de arquitetura Reduced Instruction Set Computer (RISC) de 8 MHz
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de clock, com 48 KiB de memória �ash utilizada para armazenar os programas

(memória de código) e 10 KiB de memória volátil (memória de programa), ou

Random Access Memory (RAM), e comunicação sem �o com taxa de transmissão

de no máximo 250 kb/s. Essas limitações têm total impacto sobre os produtos

�nais e precisam ser consideradas no desenvolvimento de aplicações e mecanismos

para essa tecnologia.

O principal desa�o da área de pesquisa de segurança em RSSFs é projetar

soluções que administrem bem o con�ito entre minimizar consumo de recursos

e maximizar a segurança, dado que as limitações dos nós sensores restringem o

uso de diversos mecanismos, algoritmos e protocolos tradicionais de segurança de

redes.

As operações criptográ�cas, utilizadas nas soluções de segurança, implicam

em overhead de processamento e, por consequência, de consumo de energia. Como

estas operações precisam ser executadas tanto no nó de origem quanto nos nós

que precisem ler o conteúdo da mensagem, e frequentemente requerem a adição de

tráfego de dados de controle, pode-se dizer que o overhead é introduzido na rede

inteira, o que inevitavelmente resultará em uma rede de tempo de vida menor

por conta do esgotamento do suprimento de energia. Desta forma, é importante

que sejam desenvolvidas soluções de segurança especi�camente para a tecnologia

aqui discutida.

Para suprir os requisitos de segurança mencionados e administrar o con�ito

crítico com o desempenho, diversos autores propuseram arquiteturas de segu-

rança dedicadas às RSSFs. Dentre elas se destacam: TinySec (KARLOF; SASTRY;

WAGNER, 2004), MiniSec (LUK et al., 2007), ContikiSec (CASADO; TSIGAS, 2009)

e a especi�cação de segurança do padrão IEEE 802.15.4.

Contudo, essas arquiteturas foram projetadas para atuar em camadas mais

baixas da pilha de protocolos de rede, o que as atrela ou a um sistema operaci-
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onal ou a um dispositivo especí�co, impedido a interoperabilidade dos serviços

de segurança entre diferentes sistemas. Além da questão de interoperabilidade, a

utilização de uma arquitetura atuante em camadas mais baixas provê apenas a

segurança salto-a-salto, acarretando em algumas implicações em relação a segu-

rança �m-a-�m. Estas implicações são discutidas no decorrer deste trabalho.

Outro aspecto a ser considerado é a pro�ciência em segurança dos desenvolve-

dores de aplicações para RSSFs. A disponibilidade de arquiteturas de segurança,

como a aqui proposta, permite o desenvolvimento de aplicações seguras exigindo

menor conhecimento especí�co por parte do desenvolvedor.

1.3 Materiais e Métodos

Esta seção apresenta os métodos adotados e os materiais utilizados para o

desenvolvimento deste trabalho.

A revisão da literatura foi realizada a partir de consultas em livros e em anais

de conferências e periódicos especializados nas áreas de segurança de redes e de

redes de sensores sem �o como: ACM SenSys, ACM IPSN, ACM Transactions on

Sensor Networks e IEEE SECON, além da utilização de ferramentas que auxiliam

na pesquisa em base de dados de artigos cientí�cos, como Google Acadêmico e

IEEE Xplore, para veri�cação do estado da arte. A partir da revisão da literatura

foram selecionadas as arquiteturas de segurança para RSSFs mais relevantes.

Estas são analisados e discutidas, para �ns de comparação e de identi�cação dos

mecanismos e estratégias utilizados.

A partir das características analisadas foi elaborada a especi�cação da arqui-

tetura de segurança �m-a-�m, principal objeto de estudo deste trabalho. Após

isso, um conjunto de algoritmos de segurança foi selecionado para a implementa-

ção da arquitetura, como prova de conceito. Por �m, foi elaborada uma análise de
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desempenho da arquitetura proposta em uma plataforma de RSSFs, veri�cando

seu impacto, dando subsídio para discutir se os objetivos foram atingidos.

Os testes de algoritmos e da arquitetura de segurança consideraram três mé-

tricas: consumo de energia, tempo de processamento e uso de memória. Para

obter essas métricas de comparação os algoritmos foram implantados em um nó

sensor padrão IEEE 802.15.4 (IEEE, 2006), o TelosB (MEMSIC, 2010c), utilizando

o sistema operacional para RSSFs mais citado, o TinyOS (HILL et al., 2000), um

sistema de código-fonte aberto. Os dados de tempo de execução e consumo de

energia foram coletado através da utilização de um multímetro digital de alta pre-

cisão em conjunto com o software LabVIEW (NATIONAL INSTRUMENTS, 2012)

versão 8.6, e os dados de uso de memória através de ferramentas presentes no

compilador da plataforma de teste selecionada.

1.4 Contribuições Originais e Publicações

A principal contribuição deste trabalho foi a especi�cação e a implementação

da arquitetura de segurança proposta apresentada na Seção 5.2 e na Seção 5.4,

respectivamente. Esta arquitetura de segurança utiliza uma abordagem distinta

das demais encontradas na literatura durante o desenvolvimento deste trabalho,

atuando na camada de aplicação, permitindo a segurança �m-a-�m, ideal para

aplicações de RSSFs nas quais o padrão de comunicação nó sensor para sorvedouro

é predominante.

Essa contribuição foi publicada no artigo de OLIVEIRA e MARGI (2012a)

e deu origem a ferramenta de código aberto denominada WSN-ETESec: End-

to-End Security Tool for Wireless Sensor Networks (OLIVEIRA; MARGI, 2012b).

Outros detalhes sobre a referida publicação são apresentados no Apêndice A.

A segunda contribuição obtida com o desenvolvimento deste trabalho é a



22

análise de distribuição de chaves contida no Capítulo 4. Na qual é apresentada

uma discussão sobre o impacto da topologia e das características de disposição

no processo de distribuição de chaves criptográ�cas simétricas em RSSFs.

Tal contribuição foi publicada em forma de resumo estendido sob o título �To-

pology and Deployment Impact on Key Distribution in Wireless Sensor Networks�

no evento 9th European conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2012).

A apresentação do trabalho ocorreu em Trento, na Itália, e incluiu apresentação

oral em sessão técnica e apresentação de pôster.

Os resultados sobre avaliação de desempenho de algoritmos de cifração au-

tenticada com dados associados apresentados na Seção 5.3 foram obtidos em um

projeto do qual o autor deste trabalho participou em colaboração com outros

pesquisadores do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores da Uni-

versidade de São Paulo. Esses resultados foram publicados no artigo �Compari-

son of Authenticated-Encryption schemes in Wireless Sensor Networks� (SIMPLI-

CIO et al., 2011), publicado no evento 36th IEEE Conference on Local Computer

Networks (LCN 2011), que aconteceu em Bonn, Alemanha.

Esse artigo foi estendido, recebendo outras análises, bem como a avaliação de

desempenho de algoritmos de código de autenticação de mensagem apresentada

na Seção 5.3, gerando um novo artigo que foi submetido e está em processo de

avaliação para publicação no periódico Ad Hoc Networks da editora Elsevier.

Além das publicações resultantes das contribuições originais apresentadas

neste trabalho, o autor participou do desenvolvimento de outros três artigos ci-

entí�cos durante o mestrado, todos estes sobre o assunto segurança em RSSFs.

São eles:

• �Impact of Operating Systems on Wireless Sensor Networks (Security) Ap-

plications and Testbeds� (MARGI et al., 2010), que analisa o impacto das
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diferenças entre dois sistemas operacionais, TinyOS (HILL et al., 2000) e

Contiki (DUNKELS; GRONVALL; VOIGT, 2004), e de algoritmos de segurança

no ciclo de vida de uma rede de sensores sem �o;

• �Implementation of Data Survival in Unattended Wireless Sensor Networks

Using Cryptography� (SANTOS et al., 2010), que mostra a viabilidade de im-

plementação de técnicas de sobrevivência de dados em RSSFs desassistidas

e analisa o desempenho das operações criptográ�cas utilizadas;

• e �Implementation of Multivariate Quadratic Quasigroup for Wireless Sen-

sor Network� (MAIA; BARRETO; OLIVEIRA, 2010), que avalia a viabilidade

do uso de algoritmos pós-quânticos baseados em quase-grupos multivariados

quadráticos em RSSFs e os compara com soluções tradicionais de criptogra-

�a assimétrica.

A participação nesses artigos foi útil ao autor para aumentar sua experiência

de implementação de algoritmos de segurança em RSSFs, e para aplicar e re�nar

o método de teste e análise de desempenho utilizados neste trabalho.

1.5 Organização do Documento

O presente documento está organizado em sete capítulos (incluindo este ca-

pítulo de introdução), uma lista de referências utilizadas ao longo do texto e

um apêndice no qual são apresentados detalhes sobre a publicação cientí�ca e a

apresentação da principal contribuição deste trabalho.

O Capítulo 2 apresenta os conceitos de segurança de redes e os mecanismos

relevantes a este trabalho. No Capítulo 3 discute-se os requisitos de segurança de

RSSFs, e são apresentados a revisão das arquiteturas de segurança para RSSFs

encontradas na literatura e um estudo comparativo destas.
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No Capítulo 4 é apresentada uma discussão sobre o impacto das topologias

de RSSFs e das características de disposição no processo de distribuição de chaves

criptográ�cas simétricas. A especi�cação da arquitetura proposta, bem como os

detalhes de sua implementação são apresentados no Capítulo 5, e no subsequente

Capítulo 6 são apresentados e analisados os resultados obtidos neste trabalho,

incluindo a avaliação qualitativa da especi�cação e a avaliação de desempenho da

implementação da arquitetura proposta.

Por �m, as considerações �nais e indicações de trabalhos futuros são apresen-

tadas no Capítulo 7.
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2 SEGURANÇA DE REDES

A introdução de sistemas distribuídos e o uso de redes e recursos de comunica-

ção para transmissão de dados entre computadores foram mudanças que afetaram

fortemente a segurança da informação, reforçando então a necessidade do desen-

volvimento de medidas de segurança de redes para proteger os dados durante a

sua transmissão. Segurança de redes consiste em um conjunto de medidas com o

objetivo de desencorajar, impedir, detectar e corrigir violações de segurança que

envolva transmissão de informação (STALLINGS, 2008).

As medidas de segurança de redes são colocadas em prática através de serviços

de segurança, que são classi�cados por Stallings (2008) em cinco categorias:

• autenticação � garantia de que a entidade com a qual se comunica é real-

mente aquela que a�rma ser;

• integridade � garantia de que os dados recebidos não sofreram alterações

durante sua transmissão;

• con�dencialidade � garantia de que as mensagens trocadas serão compreen-

didas somente pelos usuários autorizados;

• controle de acesso � impedimento do uso não autorizado de um recurso;

• irretratabilidade � garantia de que nenhuma entidade (remetente ou des-

tinatário) envolvida em troca de determinada mensagem possa negar sua

transmissão, recepção ou posse.
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Os serviços de segurança, por sua vez, são providos por um ou mais mecanis-

mos de segurança. Dentre os mecanismos de segurança mais importantes dentro

do escopo deste trabalho pode-se destacar: a cifração, que garante a con�dencia-

lidade dos dados; e o código de autenticação de mensagem, mais conhecido como

MAC 1, que garante a integridade e autenticação de origem dos dados.

O serviço de irretratabilidade não é discutido neste trabalho, pois este não se

aplica ao contexto das RSSFs, dado que os participantes da rede são dispositivos,

e estes não refutam transmissão, recepção ou posse de mensagens. Já o serviço

de controle de acesso transcende o escopo deste trabalho, pois a implementação

deste em RSSFs está fortemente relacionada a mecanismos físicos de prevenção a

violações dos dispositivos.

Na Seção 2.1 é apresentado o mecanismo de cifração e na subsequente Se-

ção 2.2 é apresentado o mecanismo de código de autenticação de mensagem.

2.1 Cifração

Cifração é a prática de utilizar algoritmos matemáticos para transformar da-

dos em um formato que não seja prontamente decifrável, ou seja, gerar um texto

cifrado a partir de um texto claro, com o objetivo de torná-lo incompreensível

a entidades não autorizadas. A transformação para um texto cifrado e a sub-

sequente recuperação dos dados dependem de um algoritmo e de zero ou mais

chaves criptográ�cas (STALLINGS, 2008). Neste contexto, uma chave criptográ-

�ca é um parâmetro de entrada que especi�ca a transformação do texto puro em

texto cifrado, ou vice-versa, para dado algoritmo de criptogra�a.

De uma forma genérica, a cifração é uma função E que recebe como parâme-

tros uma chave criptográ�ca de cifração Ke e um texto claro P, gerando como re-

1Termo vindo do inglês message authentication code.
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sultado um texto cifrado C, de�nido através da seguinte expressão: C = E(Ke, P).

Para que um texto cifrado C retorne a sua forma original P, o texto claro deve

ser recuperado pela expressão: P = D (Kd, C), onde D é a função de decifração

e Kd é a chave criptográ�ca para decifração (AMARO, 2007) . A Figura 1 ilustra

esta generalização.

Figura 1: Representação genérica de um sistema de cifração

O número de chaves criptográ�cas é um dos aspectos mais importante dos

sistemas criptográ�cos. Um sistema criptográ�co no qual o emissor e o receptor

utilizam uma mesma chave (Ke = Kd) é classi�cado como criptogra�a simétrica.

Já um sistema no qual o emissor e o receptor utilizam chaves diferentes (Ke 6=

Kd) é classi�cado como criptogra�a assimétrica (AMARO, 2007).

As chaves criptográ�cas utilizadas em um sistema de criptogra�a assimétrica

são conhecidas como chave pública e chave privada. A chave pública pode ser

distribuída arbitrariamente, podendo qualquer entidade conhecê-la sem que a

segurança seja comprometida, enquanto a chave privada deve ser mantida em

segredo por parte de seu proprietário.

A adoção de um esquema de segurança baseado em criptogra�a simétrica re-

quer a execução de uma tarefa que pode ser de extrema complexidade dependendo

do cenário de aplicação. Para estabelecer uma comunicação segura utilizando

criptogra�a simétrica, primeiramente um dos envolvidos deve compartilhar uma

chave criptográ�ca simétrica com o outro envolvido, seu interlocutor, processo

denominado �distribuição de chaves criptográ�cas�. Como a chave simétrica é
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o principal elemento de segurança para a função criptográ�ca, é necessário que

esta seja compartilhada através de um canal seguro, o que pode ser um grande

desa�o, dado que o que se busca com a utilização da criptogra�a simétrica é o

estabelecimento de um canal seguro, que comumente não está disponível a priori.

Outro problema relacionado à distribuição de chaves criptográ�cas simétricas

é a proporção de crescimento do número de distribuições necessárias para o esta-

belecimento de canais seguros em relação ao número de usuários de um sistema.

Em um esquema de criptogra�a simétrica no qual há n usuários envolvidos, se

faz necessário distribuir (n(n-1))/2 chaves criptográ�cas simétricas por um meio

seguro para garantir a con�dencialidade entre os usuários do sistema, ou seja,

garantir que nenhum usuário tenha acesso a mensagens trocadas por qualquer

par de usuários que não o inclua.

Por outro lado, a criptogra�a assimétrica minimiza o problema de distribui-

ção de chaves com o uso de um par de chaves criptográ�cas para cada entidade,

composto por uma chave pública e uma chave privada, dado que a chave pú-

blica pode ser distribuída por um canal inseguro. Contudo, é fato conhecido que

os algoritmos de criptogra�a assimétrica apresentam desempenho bem inferior

àqueles apresentados pelos algoritmos de criptogra�a simétrica. Simplicio (2008)

apresenta um exemplo que envolve dois algoritmos de criptogra�a bastante po-

pulares, RSA (RIVEST; SHAMIR; ADLEMAN, 1978), um algoritmo de criptogra�a

assimétrica, e o Data Encryption Standard (DES) (FIPS, 1977), um algoritmo

criptogra�a simétrica, no qual é possível observar que a execução do DES é de

100 a 1000 vezes mais rápido que a execução do RSA.

Dado que os algoritmos de criptogra�a simétrica apresentam melhor desem-

penho, pode-se concluir que eles são mais apropriados para a cifração de grandes

volumes de informação. Por outro lado, os algoritmos de criptogra�a assimé-

trica geram um canal seguro a partir do uso de um canal inseguro, o que os
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tornam adequados para a distribuição de chaves criptográ�cas simétricas. Desta

forma, pode-se combinar as duas categorias de algoritmos, utilizando criptogra�a

simétrica para tratar grandes volumes de informação e criptogra�a assimétrica

para distribuir as chaves criptográ�cas simétricas. Por conseguir resolver ele-

gantemente os problemas pertinentes às questões técnicas de cada método, esta

combinação tornou-se um padrão utilizado em diversos cenários (AMARO, 2007).

2.2 Código de Autenticação de Mensagem

Um mecanismo de código de autenticação de mensagem é uma técnica crip-

tográ�ca que a partir de uma mensagem de comprimento variado e de uma chave

criptográ�ca simétrica gera um pequeno bloco de tamanho �xo, que é o código

de autenticação de mensagem (ou MAC ) (STALLINGS, 2008). Para facilitar a

identi�cação dos componentes do código de autenticação no texto, o mecanismo

será referenciado pelo termo �código de autenticação de mensagem� e o pequeno

bloco de texto de tamanho �xo de �código autenticador �.

O código de autenticação de mensagem é basicamente uma técnica de soma

de veri�cação 2 criptográ�ca, que gera o código autenticador a partir do seguinte

modelo: t = C(K, M), onde t é o código autenticador, M é a mensagem de

comprimento variável, K é a chave criptográ�ca simétrica compartilhada entre o

emissor e o receptor, e C(K, M) é função de geração do código autenticador. Essa

é uma função demuitos-para-um, ou seja, um mesmo código autenticador pode ser

gerado a partir de muitas mensagens, mas é difícil encontrar diversas mensagens

que gerem o mesmo código autenticador, e esta complexidade é proporcional ao

comprimento do código autenticado (em bits), que por sua vez, garante o serviço

de integridade dos dados.

A autenticação de origem dos dados é garantida da mesma forma que a con-

2Mais conhecida pelo termo em inglês checksum.
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�dencialidade na criptogra�a simétrica, considerando que só um par de usuários

conhece a chave criptográ�ca simétrica K, então o destinatário da mensagem tem

a garantia que somente o remetente esperado pode gerar o código autenticador

corretamente.

No processo do mecanismo de código de autenticação de mensagem o có-

digo autenticador gerado deve ser enviado em anexo à mensagem que pretende-se

garantir a integridade e a autenticação de origem dos dados. Então, um destina-

tário de posse da chave criptográ�ca simétrica compartilhada a priori, ao receber

a mensagem, gera seu próprio código autenticador e o compara com o código

recebido.

Figura 2: Processo de autenticação utilizando um algoritmo de código de auten-
ticação de mensagem

A Figura 2 ilustra um exemplo no qual a entidade Usuário A gera um código

autenticador (em preto), a partir da mensagem M e da chave criptográ�ca simé-

trica K. Ao receber as mensagens, a entidade Usuário B gera seu próprio código

autenticador (em branco) a partir do mesmo processo, utilizando a mesma chave

K, e os compara. Caso os dois códigos, o recebido e o calculado, sejam iguais,

Usuário B tem certeza de que a mensagem foi enviada por Usuário A e que não

sofreu alterações durante seu percurso, do contrário Usuário B conclui que se

trata de uma mensagem falsa ou alterada. Desta forma, é possível garantir que

a mensagem não foi modi�cada durante sua transmissão, dado que a mensagem
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é uma das entradas do mecanismo, bem como reconhecer sua origem de acordo

com a posse da chave criptográ�ca.

Um mecanismo de código de autenticação de mensagem pode ser combinada

com a cifração para garantir con�dencialidade, autenticação de origem e integri-

dade dos dados, inclusive pode-se compartilhar a mesma chave criptográ�ca entre

os dois mecanismos. A posição de cálculo do código autenticador em relação à

cifração é variável, pode-se calculá-lo antes ou depois, contanto que os dois lados

da comunicação saibam desta ordem. Um algoritmo de código de autenticação

de mensagem, em seu estado puro, é utilizado principalmente quando somente a

autenticação de origem e integridade são necessárias, ou quando a autenticação

precisa persistir por mais tempo do que a con�dencialidade.
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3 SEGURANÇA EM REDES DE SENSORES
SEM FIO

Neste capítulo discute-se as características de RSSFs e seus requisitos de

segurança, e são apresentados a revisão das arquiteturas de segurança para RSSFs

encontradas na literatura e um estudo comparativo destas.

3.1 Características de Redes de Sensores sem Fio

As RSSFs possuem características que as diferenciam das redes de compu-

tadores tradicionais, e essas características têm impacto sobre os requisitos de

segurança de redes, o que torna os esquemas de segurança de rede tradicionais

inadequados para as RSSFs.

A densidade da rede é um fator importante para as RSSFs por duas princi-

pais características: a baixa potência de comunicação, por contra da necessidade

de economia de energia, e consequentemente menor alcance do sinal de rádio; e

os requisitos de precisão do sensoriamento apresentados frequentemente por di-

versas aplicações. Nesse contexto, é importante que os nós sensores sejam de

baixo custo, facilitando sua utilização em larga escala, dado que o alto custo dos

dispositivos poderia inviabilizar muitas aplicações.

Como discutido previamente, no Capítulo 1, uma característica em favor da

redução do custo dos dispositivos das RSSFs é a utilização de componentes de

baixas capacidades. Contudo, essa característica gera o principal desa�o para
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implementação de segurança em RSSFs, administrar con�ito entre minimizar o

consumo de recursos e maximizar a segurança. Além deste, foram identi�cados

outros dois em relação à segurança: as características da comunicação sem �o e

a topologia suscetível a ataques ao enlace. A seguir é apresentada uma discussão

sobre cada um desses desa�os.

3.1.1 Con�ito entre Minimizar o Consumo de Recursos e

Maximizar a Segurança

Os nós sensores normalmente utilizam baterias como fonte de energia e, por-

tanto, têm acesso a um suprimento limitado de energia. Dado que muitas vezes

a substituição da bateria do nó sensor é complexa após sua implantação no lo-

cal de sensoreamento, o esgotamento da energia da bateria de�ne o �m do ciclo

vida de um nó sensor, e por sua vez, o tempo de vida da rede como um todo.

Desta forma, é importante que as aplicações e os mecanismos para RSSFs sejam

projetados considerando a economia de energia.

Os componentes de uma rede de sensores sem �o possuem memória limitada,

o que torna o uso deste recurso uma métrica importante a ser considerada no

projeto e na avaliação da solução de segurança para RSSFs.

No que diz respeito a memória de código, onde são armazenadas as operações

criptográ�cas e os procedimentos de execução, os nós sensores geralmente são

providos de recursos na ordem de grandeza de KiB, como o MICAz (MEMSIC,

2010a) com 128 KiB e o TelosB (MEMSIC, 2010c) com 48 KiB. Contudo, as

soluções tradicionais de criptogra�a são muito grandes para serem utilizadas neste

tipo de dispositivos. A ferramenta TrueCrypt on-the-�y encryption (TrueCrypt

Foundation, 2012), por exemplo, ocupa cerca de 3.3 MiB de memória de código.

Assim, é importante que os esquemas de segurança para RSSFs ocupem pouco

espaço de memória de código.
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A memória volátil (ou RAM), utilizada pelas operações criptográ�cas para

armazenar variáveis e resultados intermediários de seus cálculos, é ainda mais

limitada, 4 KiB para o MICAz e 10 KiB para o TelosB. Desta forma, é necessário

que os algoritmos e suas implementações sejam projetados cuidadosamente em

relação a utilização deste recurso.

Os microcontroladores presentes nos sensores sem �o são de baixo poder de

processamento, da ordem de grandeza de poucos MHz, como mostrado na Ta-

bela 1, o que implica na necessidade de adotação de algoritmos que demandem

pouco processamento, dado que um grande overhead de processamento implica

em um maior atraso no tempo de resposta dos dispositivos, e no aumento do

consumo de energia.

3.1.2 Características da Comunicação sem Fio

Diferente das redes cabeadas, as redes sem �o não possuem proteção física

ao enlace, o que as torna mais vulneráveis a ataques como monitoramento do

canal por partes não autorizadas e a geração de interferência, possibilitando o

comprometimento dos dados. Assim, mecanismos de segurança são essenciais

para prover integridade, autenticação e con�dencialidade dos dados, além da

qualidade e continuidade do serviço, o que os tornam requisitos críticos para a

proteção de suas funcionalidades básicas (XIAO; SHEN; DU, 2006). As RSSFs, que

são um tipo especí�co de rede sem �o, possuem algumas outras características

agravantes para a segurança.

As redes locais sem �o convencionais, padrão IEEE 802.11 (IEEE, 1997), uti-

lizadas na maioria dos computadores pessoais, comumente são con�guradas no

modo conhecido como infraestrutura. Trata-se de um modo que utiliza topolo-

gia �xa na qual os dispositivos participantes são conectados diretamente a um

ponto de acesso, comumente interligado a uma rede cabeada, que coordena a rede
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inteira e provê serviços de acesso, funcionando como uma estação rádio base.

As RSSFs podem ser entendidas como uma classe especial de redes ad hoc de

múltiplos saltos (MANETs - multi-hop ad hoc networks), sendo que ambas pos-

suem arquitetura �exível nas quais os elementos utilizam canais de comunicação

sem �o para estabelecer uma comunicação diretamente entre si, ou seja, não há

uma topologia �xa predeterminada (MARGI, 2006). As MANETs suportam re-

cursos computacionais nos quais os elementos executam diferentes tarefas, dentre

as quais incluem principalmente o roteamento e o repasse de mensagens.

Frequentemente, as RSSFs trabalham de forma cooperativa com o objetivo de

entregar os dados coletados pelos nós sensores para um nó central, chamada neste

contexto de nó sorvedouro, para serem processados pela aplicação. A Figura 3

apresenta um exemplo de con�guração para uma Rede de Sensores sem Fio,

ilustrando a tarefa de encaminhamento de dados coletados na rede para o nó

sorvedouro conectada à aplicação.

Figura 3: Possível leiaute de roteamento e colaboração de uma Rede de Sensores
sem Fio

Além dos serviços de segurança de con�dencialidade, integridade e autentica-

ção de origem dos dados, também é importante adicionar proteção contra ataques

de repetição, para garantir que e nenhuma entidade mal intencionada está repli-

cando dados antigos. A Figura 4 exempli�ca um ataque de repetição, no qual
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um nó malicioso executa uma escuta indevida aos dados transmitidos pelo nó nú-

mero 4, e replica estes dados, transmitindo-os ao nó número 5 em um momento

oportuno de acordo com sua estratégia de ataque.

Figura 4: Ataque de repetição

Dado que a comunicação costuma ser a tarefa de uma rede de sensores sem

�o que mais consome energia, aproximadamente 13 vezes mais que a tarefa de

processamento para o nó sensor TelosB (MEMSIC, 2010c), o ataque de repetição

também pode ser utilizado pelo adversário para provocar a aceleração do esgota-

mento do suprimento de energia em parte da rede, provocando o particionamento

da mesma, ou na rede inteira, encurtando seu tempo vida. O esgotamento do

suprimento de energia também pode ser acelerado pela injeção de dados falsos na

rede.

3.1.3 Topologia Suscetível a Ataques Físicos

Como podem ser móveis ou permanecerem em locais não monitorados, ou

sem proteção física, os nós sensores são vulneráveis a ataques físicos. Assim,

uma entidade mal intencionada pode sequestrar um nó da rede impedindo que o

mesmo execute suas tarefas de coleta, roteamento e repasse de dados, ou pode

substituir um nó da rede por um nó falso para obter informações ou injetar dados
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falsos na rede.

Outro ataque possível é o captura do nó com o objetivo de extrair informa-

ções armazenadas, para obter autenticação ou chaves criptográ�cas, o sucesso

deste ataque é denominado comprometimento de nó. Obviamente os algoritmos

criptográ�cos e as arquiteturas de segurança não protegem o nós sensores con-

tra captura ou dano, o que pode ser feito através de capas protetoras, elevando

o custo monetário dos dispositivos. Contudo, os algoritmos e as arquiteturas

de segurança podem minimizar os efeitos dos ataques físicos, evitando que nós

comprometidos prejudiquem o funcionamento da rede como um todo. Quando

um esquema de segurança para RSSFs possui a capacidade de minimizar o im-

pacto do comprometimento de nós, dize-se que este esquema possui resiliência ao

comprometimento de nós.

3.2 Arquiteturas de Segurança para Redes de
Sensores sem Fio

Nos últimos anos diversos autores propuseram arquiteturas de segurança es-

peci�camente para RSSFs. Algumas dessas propostas foram projetadas e imple-

mentadas, recebendo assim considerável atenção na área de pesquisa em questão.

Dentre elas se destacam: TinySec (KARLOF; SASTRY; WAGNER, 2004), MiniSec

(LUK et al., 2007), ContikiSec (CASADO; TSIGAS, 2009) e a especi�cação de segu-

rança do padrão IEEE 802.15.4 (IEEE, 2006). Essas arquiteturas são descritas na

seção seguinte.

Esta seção apresenta a descrição de arquiteturas de segurança para RSSFs,

listando os algoritmos que estas utilizam, identi�cando estratégias adotadas por

elas e a quantidade de dados de controle adicionados para a transmissão, bem

como a descrição dos formatos de pacotes adotados por cada uma delas.
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3.2.1 TinySec

A TinySec (KARLOF; SASTRY; WAGNER, 2004) foi uma das primeiras arqui-

teturas projetadas para RSSFs, e a primeira efetivamente implementada. Esta

arquitetura foi pensada para atuar junto à camada de enlace do TinyOS (HILL et

al., 2000) e prover os serviços de con�dencialidade, integridade de dados e auten-

ticação de origem.

A TinySec dispõe de dois modos de funcionamento: TinySec-Auth, para au-

tenticação de origem e integridade de dados; e TinySec-AE, para cifração auten-

ticada, ou seja, mensagens cifradas e autenticadas, o que também garante sua

integridade. Cada um destes modos de funcionamento possui um formato de

pacote especí�co.

No modo TinySec-AE, a carga útil é de até 29 bytes, na qual a cifração atua,

e o cabeçalho do pacote é de 8 bytes (2 bytes de endereço de destino, 1 bytes de

controle do Active Message, 1 byte de sinalizador de tamanho de pacote, 2 bytes

de endereço de origem e 2 bytes de contador), sendo o pacote inteiro autenticado,

e o cabeçalho utilizado como vetor de inicialização (mais conhecido como ini-

tialization vector) para garantir a segurança semântica (MENEZES; OORSCHOT;

VANSTONE, 1997).

No modo TinySec-Auth, o pacote inteiro (dados e cabeçalho) é autenticado,

sendo a carga útil também de até 29 bytes, mas o cabeçalho do pacote é de 4 bytes

(2 bytes de endereço de destino, 1 bytes de controle do Active Message, 1 byte

de sinalizador de tamanho do pacote). A Figura 5 ilustra estas con�gurações de

pacotes em comparação com o pacote padrão do TinyOS, a parte hachurada indica

os dados que são autenticados pelo mecanismo de MAC, e a parte escurecida

indica os dados protegidos pela cifração.

Ambos os formatos de pacotes possuem 4 bytes reservados para o código
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Figura 5: Formato dos pacotes da TinySec em comparação com o pacote TinyOS
padrão (KARLOF; SASTRY; WAGNER, 2004)

autenticador (ou MAC). Em �troca� disto o campo Cycle Redundance Check

(CRC) do formato original do TinyOS é eliminado, tendo em vista que o código

de autenticação de mensagem já provê a integridade dos dados. Com relação ao

overhead de dados a serem transmitidos, a TinySec adiciona 1 byte para o modo

TinySec-Auth e 5 bytes para o modo TinySec-AE. Esta arquitetura não permite

a utilização de mecanismo de somente cifração.

Para prover os serviços de segurança, a arquitetura utiliza a cifra de bloco

Skipjack (NSA, 1998) por padrão, o CBC-MAC (NIST, 2005) como algoritmo de

código de autenticação de mensagem e o CBC-ciphertext stealing (MENEZES;

OORSCHOT; VANSTONE, 1997) como modo de operação de cifra de bloco.

3.2.2 MiniSec

Os autores do MiniSec (LUK et al., 2007) o de�nem como uma arquitetura

de camada de rede segura para RSSF, porém ao examiná-lo é fácil notar que ele

também lida com dados da camada de enlace. Um dos objetivos dessa arquitetura
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é resolver alguns pontos fracos da TinySec, sendo sua abordagem muito parecida

com este. A principal mudança de mecanismos em relação à TinySec é a troca de

utilização de um modo de operação de cifra de bloco por um esquema de cifração

autenticada com dados associados, ou authenticated-encryption with associated-

data, o O�set CodeBook (OCB) (KROVETZ; ROGAWAY, 2005).

Em relação ao formato de pacotes, representado gra�camente na Figura 6, o

MiniSec introduz apenas 3 bytes de overhead para transmissão. Sua abordagem

elimina o campo contador (CTR) presente na TinySec para compor o vetor de

inicialização (VI), utilizando somente alguns bits do campo tamanho (LEN) e

destino (DST) como parte do VI.

O MiniSec também adiciona proteção contra ataques de repetição, utilizando

mecanismos de sincronização e estruturas de dados para armazenar contadores

de mensagens. Estes mecanismos também contribuiriam para eliminar o campo

contador (CTR) do pacote de transmissão de dados, pois os contadores para

sincronização são utilizados como parte do VI complementando o mesmo.

No que diz respeito aos modos de funcionamento, o MiniSec apresenta uma

limitação nas opções de escolha dos serviços de segurança. A arquitetura provê

apenas o modo de funcionamento de cifração autenticada, ou seja, não é possível

desativar nenhum dos serviços de segurança.

3.2.3 ContikiSec

A ContikiSec (CASADO; TSIGAS, 2009) é a proposta de arquitetura de segu-

rança para camada de enlace do sistema operacional Contiki (DUNKELS; GRON-

VALL; VOIGT, 2004). Basicamente, ela foi projetada levando em consideração as

lições aprendidas com a TinySec e MiniSec.

A arquitetura provê �exibilidade na escolha dos serviços de segurança, de
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Figura 6: Formatos dos pacotes MiniSec em contraste com os pacotes da TinySec
e do TinyOS (LUK et al., 2007)

forma que é possível selecionar um entre os seguintes modos: ContikiSec-Auth,

que provê autenticação de origem e integridade dos dados; ContikiSec-Enc, que

provê con�dencialidade dos dados; e ContikiSec-AE, que provê autenticação de

origem, integridade e con�dencialidade dos dados.

A seleção do modo de funcionamento impacta diretamente na quantidade de

dados a ser adicionada aos pacotes: ao utilizar o serviço de con�dencialidade são

adicionados 2 bytes relativos ao VI, e ao utilizar o serviço de autenticação são

adicionados 4 bytes referentes ao MAC e removendo 2 bytes de CRC, ou seja,

com modo de funcionamento de cifração autenticada a arquitetura adiciona 4

bytes ao pacote. A Figura 7 apresenta os formatos de pacotes do ContikiSec em

comparação com o formato do pacote padrão do Contiki.

Os algoritmos utilizados pela arquitetura são: AES-128 (DAEMEN; RIJMEN,

2000) como cifra de bloco; CBC-MAC (NIST, 2005) como código de autenticação

de mensagem para o modo ContikiSec-Auth, CBC-ciphertext stealing (MENEZES;
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OORSCHOT; VANSTONE, 1997) para cifração do modo ContikiSec-Enc; e OCB

para cifração autenticada do modo ContikiSec-AE.

Figura 7: Formatos de pacotes do ContikiSec em comparação com o pacote padrão
do sistema operacional Contiki (CASADO; TSIGAS, 2009)

3.2.4 Segurança do Padrão IEEE 802.15.4

O padrão IEEE 802.15.4 (IEEE, 2006) especi�ca os seguintes serviços de segu-

rança a serem implementados na camada de enlace: autenticação e integridade de

dados; con�dencialidade; e proteção contra repetição. Assim como nas arquitetu-

ras anteriores, estes serviços de segurança são providos através de mecanismos de

criptogra�a simétrica. Os algoritmos utilizados são: AES-128 (DAEMEN; RIJMEN,

2000) como cifra de bloco; o código de autenticação de mensagem é o CBC-MAC;

CTR (NIST, 2001) como modo de operação para somente cifração; e o CCM (NIST,

2007) para cifração autenticada.

Essa arquitetura provê oito modos de funcionamento ou conjuntos de segu-

rança (security suites), que são combinações de con�gurações entre cifração, au-

tenticação e cifração autenticada. A sobrecarga de pacote envolvida é de 5 bytes

para cifração, e a adição do tamanho do MAC escolhido para autenticação e in-

tegridade. O quadro contido na Figura 8 mostra o conjunto de oito con�gurações

de segurança.
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Modo Descrição

Nenhum Sem segurança
AES-CTR Somente cifração, modo CTR

AES-CBC-MAC-128 Autenticação com MAC de 128 bits
AES-CBC-MAC-64 Autenticação com MAC de 64 bits
AES-CBC-MAC-32 Autenticação com MAC de 32 bits
AES-CCM-128 Cifração autenticada com MAC de 128 bits
AES-CCM-64 Cifração autenticada com MAC de 64 bits
AES-CCM-32 Cifração autenticada com MAC de 32 bits

Figura 8: Conjunto de con�gurações de segurança do padrão IEEE
802.15.4 (IEEE, 2006)

3.3 Análise Comparativa de Arquiteturas de Se-
gurança para Redes de Sensores sem Fio

Uma característica das arquiteturas apresentadas na Seção 3.2 é o vínculo

com determinado dispositivo ou sistema operacional. Isto pode ocorrer tanto na

fase de projeto, tendo em vista que estas foram projetadas para atuar junto a

camadas mais baixas, que por sua vez está atrelada ao dispositivo e ao sistema

operacional; quanto na fase de implementação.

As arquiteturas TinySec e MiniSec, por exemplo, foram projetadas para o

sistema operacional TinyOS (HILL et al., 2000) e, como observado por Santos

(2009), cada uma delas foi implementada para um dispositivo (nó sensor) especí-

�co. Já a ContikiSec, foi implementada para o sistema operacional Contiki (DUN-

KELS; GRONVALL; VOIGT, 2004), e a especi�cação de segurança do padrão IEEE

802.15.4, por sua vez, foi especi�cado para tornar-se um padrão na tecnologia,

sendo implementado por alguns fabricantes em chipsets de rádio, para entrar em

conformidade com o referido padrão. Essas diferenças impossibilitam a interope-

rabilidade entre as diferentes arquiteturas.

Tais diferenças também tornam a comparação entre as arquiteturas muito

complexa, dado que estas não convergem em uma única plataforma, ou seja, não
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há uma con�guração em comum, impossibilitando os testes destas sob as mesmas

condições, sem envolver a reimplementação, em partes ou completa, das arquite-

turas. Além disso, as arquiteturas também podem adotar diferentes abordagens

de projeto e implementação, utilizando políticas diferentes em relação a processa-

mento e consumo de memória, alterações de componentes do sistema operacional,

caso do MiniSec (SANTOS, 2009), questão ainda mais complexa.

Uma di�culdade adicional a ser mencionada, é que nos último anos, os dispo-

sitivos e sistemas operacionais sofreram diversas atualizações, o que não ocorreu

com as arquiteturas de segurança. Desta forma, as arquiteturas �caram indis-

poníveis para diversas plataformas, como é o caso da TinySec e o MiniSec, não

disponíveis para a série 2 do sistema operacional TinyOS (TinyOS versão 2.x).

Além disso, ainda pode ocorrer a indisponibilidade de drivers para o sis-

tema operacional; como foi o caso da especi�cação de segurança do padrão IEEE

802.15.4 que esteve disponível em alguns dispositivos, como no TelosB (MEMSIC,

2010c) e no MICAz (MEMSIC, 2010a), sem que houvesse drivers para os sistemas

operacionais, o que di�culta muito a utilização da arquitetura de segurança.

Considerando que a comparação absoluta das arquiteturas de segurança para

RSSFs é extremamente complexa, uma possível abordagem é a análise das estra-

tégias e dos mecanismos criptográ�cos dos quais estas fazem uso para prover os

serviços de segurança. A seguir é apresentada uma análise comparativa da ar-

quiteturas, que baseia-se nas características das mesmas, discutidas na Seção 3.2

e resumidas no quadro comparativo contido na Figura 9. Para esta análise são

considerados dois aspectos: segurança e e�ciência, cada qual discutida em uma

subseção correspondente.
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TinySec MiniSec ContikiSec Padrão IEEE

802.15.4

Cifra padrão Skipjack Skipjack AES-128 AES-128
Algoritmo CBC-MAC OCB OCB ou CBC-MAC
de MAC CBC-MAC
Comprimento 32 bits 32 bits 32 bits 32, 64
do MAC ou 128 bits
Modo de CBC-ciphertext OCB OCB ou CCM ou
Operação stealing CBC-ciphertext CTR

stealing
Modos de I)Somente Cifração I)Somente 8 modos,
Funcionamento Autenticação Autenticada Autenticação ver Figura 8

II)Cifração II)Cifração
Autenticada Autenticada

III)Somente
Cifração

Overhead de 5 bytes (I) ou 3 bytes 2 bytes (I e III) 5 bytes +
dados na 1 byte (II) ou 4 bytes (II) código
comunicação autenticador

Figura 9: Propriedades das arquiteturas de segurança analisadas

3.3.1 Segurança

As arquiteturas atuantes na camada de enlace são efetivas e essenciais para

evitar ataques com objetivos de inundar a rede com dados inúteis, a partir da

injeção destes ou do ataque de repetição. Contudo, a abordagem adotada pelas

arquiteturas analisadas apresenta uma de�ciência em relação à captura de nós e

a segurança �m-a-�m, comprometendo a resiliência da mesma.

Como a cifração atua na camada de enlace, protegendo inclusive os dados

de roteamento. Desta forma, todos os nós que participam da tarefa de encami-

nhamento dos dados precisam decifrar, interpretar os dados de roteamento e, por

�m, cifrar novamente e encaminhar para o próximo nó da rota em direção ao nó

sorvedouro. Desta forma, todos os nós tem acesso às informações de interesse da

aplicação, ou seja, se um adversário comprometer um nó qualquer, ele poderá ter

acesso a todos os dados que passarem por este nó.
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A Figura 10 apresenta um exemplo no qual o nó de número 4 é comprome-

tido por um adversário, que a partir do momento do comprometimento poderá

ter acesso a todos os dados coletados pelos nós 3 e 6, podendo este nó 4 (com-

prometido) ler o conteúdo das mensagens a serem repassadas para o nó 5, o que

compromete a con�dencialidade, e ainda alterar o conteúdo da mesma, compro-

metendo a integridade dos dados.

Figura 10: Nó comprometido capaz de executar ataque aos serviços de con�den-
cialidade, autenticidade e integridade

Assim, observa-se que as arquiteturas atuantes na camada de enlace não

oferecem segurança �m-a-�m para uma rede de múltiplos saltos.

Em relação aos mecanismos, o mais importante para as arquiteturas de se-

gurança baseadas em criptogra�a simétrica, como é o caso das arquiteturas ana-

lisadas neste trabalho, é a cifra simétrica utilizada. Em geral as arquiteturas de

segurança utilizam cifras simétricas de bloco, isto se dá pela maior segurança que

este tipo de cifra provê se comparado com as cifras de �uxo. Uma discussão mais

completa sobre o assunto pode ser encontrado no trabalho de Simplicio (2008).

Um ponto fraco da TinySec é a utilização da cifra de bloco Skipjack (NSA,

1998) como cifra padrão. Esta decisão foi tomada devido ao tamanho de bloco que

a cifra processa (64 bits) e da chave (80 bits), sob o argumento que as RSSFs em

sua maioria trabalham com pacotes de dados pequenos, o que torna as cifras que

trabalham com um conjunto pequenos de dados mais atrativas. Contudo, estudos
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de criptoanálise revelam que o Skipjack possui baixa margem de segurança contra

ataques, dado que 31 das 32 rodadas de sua estrutura podem ser criptoanalisadas

com sucesso (BIHAM; BIRYUKOV; SHAMIR, 1999).

Esse ponto fraco persistiu na arquitetura MiniSec, tendo seus autores jus-

ti�cado que o Skipjack ainda poderia ser considerado seguro (em 2007). Para

contornar esta limitação de segurança, há a opção de modi�car as implemen-

tações das arquiteturas TinySec e Minisec para utilizar o AES-128 como cifra

simétrica subjacente.

Os autores da arquitetura ContikiSec e os colaboradores da especi�cação de

segurança do padrão IEEE 802.15.4, por sua vez, preferiram propor arquiteturas

mais seguras, em detrimento do desempenho, utilizando o AES-128 (bloco e chave

de 128 bits).

Outro ponto fraco de segurança da TinySec é referente a utilização do modo de

operação CBC. Para maximizar a segurança desse modo de operação é necessário

que o vetor de inicialização (VI), além de não se repetir, seja imprevisível para um

adversário (LUK et al., 2007). Este requisito de imprevisibilidade não é atendido

na TinySec, dado que a arquitetura garante a não repetição do VI a partir da

utilização de um contador que é incrementado a cada pacote enviado, o que torna

o VI extremamente previsível.

Esse ponto fraco não permaneceu nas propostas da MiniSec e da ContikiSec

(no modo ContikiSec-AE), que utilizam o OCB, que não precisa de VI impre-

visível, como mecanismo de cifração autenticada. O modo CCM, utilizado na

especi�cação de segurança do IEEE 802.15.4, também não apresenta esse requi-

sito.

A segurança de autenticação de origem e integridade dos dados no tipo de

mecanismo utilizado pelas arquiteturas analisadas, código de autenticação de
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mensagem, é baseada no tamanho do código autenticador, que deve ser escolhido

de acordo com o requisito de segurança. Segundo Luk et al. (2007), a proba-

bilidade de um adversário forjar uma mensagem autenticada é de 2−t, onde t é

o comprimento do código autenticador (em bits). Com a utilização de um có-

digo autenticador de 4 bytes (32 bits), como é o caso das arquiteturas TinySec,

MiniSec e ContikiSec, a chance de um adversário forjar uma autenticação é su�ci-

entemente remota (uma chance em 4.294.967.296 tentativas). O autor argumenta

que esse nível de segurança é su�ciente, mas segundo NIST (2007) o comprimento

do código autenticador deve ser de 64, 96 ou 128 bits.

3.3.2 E�ciência

A busca pela e�ciência das arquiteturas de segurança para RSSFs tem dois

principais objetivos. O primeiro é maximizar o tempo de vida dos nós sensores em

relação ao suprimento de energia, dado que em sua maioria o nós sensores são ali-

mentados por baterias, sendo necessário que os mecanismos sejam dimensionados

para consumir o mínimo de energia possível. O segundo objetivo é proporcionar

aos nós sensores uma capacidade de responder em um tempo aceitável de acordo

com a aplicação. Como diversas aplicações são baseadas em eventos, o ideal é que

os mecanismos garantam o nível de segurança necessário, introduzindo o mínimo

atraso possível para não degradar o desempenho das aplicações.

Para analisar as arquiteturas em relação a esses objetivos, pode-se considerar

o overhead de comunicação e o overhead de processamento introduzidos pelas

mesmas. O overhead de comunicação é dado pelo aumento do tamanho dos

pacotes de comunicação, e o overhead de processamento é dado pela demanda

de processamento dos mecanismos.
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3.3.2.1 Overhead de Comunicação

As arquiteturas precisam adicionar dados de controles a serem transmitidos

junto com os dados protegidos por seus mecanismos, para indicar como os nós

receptores devem processar os pacotes e enviar parâmetros quando necessário.

A TinySec, no modo TinySec-Auth, adiciona 1 byte referente ao código au-

tenticador. É importante notar que o código autenticador tem 4 bytes, mas a

arquitetura eliminou o CRC (2 bytes) e o campo de grupo (1 byte). Para o modo

de cifração autenticada são adicionados 5 bytes, pois além do byte do modo de

autenticação são adicionados outros 2 bytes do contador do VI e 2 bytes para o

endereço do remetente (o que não seria necessário na versão atual do TinyOS,

pois o mesmo já possui um campo de endereço de origem no seu pacote seguindo

o padrão IEEE 802.15.4).

O overhead de comunicação introduzido pela MiniSec é menor, apenas 3 by-

tes. Ela altera o pacote da mesma forma que a TinySec, inclusive incluindo o

campo de endereço de origem, mas deixa de utilizar o campo de contador (2

bytes). Isso se deve a um esquema de sincronismo que a arquitetura utiliza, os

contadores entre dois nós são sincronizados na montagem da rede, e a cada men-

sagem trocada os interlocutores incrementam esse contador, que é utilizado como

vetor de inicialização (VI).

Essa estratégia é interessante no que diz respeito a redução do overhead de

comunicação, mas perdas de pacotes podem comprometer o funcionamento do

esquema, tornando o mesmo menos tolerante a perdas. Para minimizar este

problema a arquitetura utiliza como sincronizador 3 bits do campo de tamanho

(LEN) de 1 byte, pois dado que na versão 1 do TinyOS o tamanho máximo de

um pacote de dados úteis é de 30 bytes, é possível representar o tamanho do

pacote com apenas 5 bits. Esse sincronizador não seria possível na versão 2 do
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TinyOS, que apresenta um pacote com tamanho máximo de dados úteis de 114

bytes. Outro detalhe a ser levado em consideração é que, utilizando a MiniSec,

se algum nó da rede receber mensagens de muitos nós diferentes, as estruturas

de dados utilizadas pelo esquema de sincronismo podem passar a ocupar uma

grande quantidade de bytes de memória, outro recurso limitado nas RSSFs.

O projeto da ContikiSec inclui 2 bytes para os modos que utilizam cifração

e 2 bytes para os modos que utilizam autenticação, por consequência o modo

de cifração autenticada inclui 4 bytes. O código autenticador desta arquitetura

também tem comprimento de 4 bytes, mas esta arquitetura também elimina o

campo de CRC (2 bytes).

Atualmente grande parte dos módulos de rádio, que estão em conformidade

com o padrão IEEE 802.15.4, ou seja, têm o CRC implementado em hardware.

Assim, seria impossível substituir este campo pelo código autenticador, o que im-

plica no custo de mais 2 bytes para as arquiteturas TinySec, MiniSec e ContikiSec

quando utilizado o serviço de autenticação em sensores com módulos de rádio em

conformidade com o referido padrão.

A especi�cação de segurança do padrão IEEE 802.15.4, entre as arquiteturas

comparadas, é a que mais introduz overhead de comunicação, adicionando 5 bytes

para utilizar na cifração e no mínimo 4 bytes para o código autenticador.

Ainda, na análise da overhead de comunicação há outra limitação a ser consi-

derada. As arquiteturas que utilizam o CBC-ciphertext stealing (TinySec e Con-

tikiSec no modo somente cifração) não são capazes de enviar mensagens menores

que um bloco da cifra. Assim quando uma mensagem é menor que o tamanho

deste bloco, o modo de operação precisa preencher o restante (padding) para que

a mesma �que do tamanho do referido bloco. Essa é uma necessidade inerente

ao CBC-ciphertext stealing.
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Os modos de operação OCB e CCM não necessitam da adição de �enchi-

mento� aos blocos de texto claro, o que os permite produzir texto cifrado do

mesmo comprimento do texto claro original, mesmo quando este último não

tem comprimento múltiplo do bloco da cifra. Desta forma, a mensagem cifrada

�cará do mesmo comprimento da mensagem não cifrada, seja qual for o tamanho

deste, economizando na transmissão de rádio. Esses mecanismos adotam uma

estratégia que simula uma cifra de �uxo, nela um bloco derivado do vetor de

inicialização é cifrado, e então é efetuada a operação de ou exclusivo com a

mensagem a ser cifrada.

3.3.2.2 Overhead de Processamento

Esquemas atuantes na camada de enlace resultam em overhead de processa-

mento para a rede inteira, pois todos os nós que fazem os encaminhamentos das

mensagens precisam executar tarefas de cifração e decifração, além de veri�car e

gerar códigos autenticadores a cada encaminhamento.

O overhead de processamento impacta nos dois objetivos da busca por maior

e�ciência dessas arquiteturas, o consumo de energia e o tempo de resposta dos

nós. Contudo, o impacto sobre o tempo de resposta é muito maior do que sobre a

energia consumida, pois o processador consome bem menos energia que o módulo

de rádio e as tarefas que envolvem rádio levam muito mais tempo. Observando os

resultados apresentados no trabalho (MARGI et al., 2010), é possível estimar que

uma cifração AES-128 (que trabalha sobre 16 bytes) leva 166 vezes menos tempo

que uma transmissão de 12 bytes, e consome 1650 vezes menos energia.

Com relação aos modos de operação utilizados nas arquiteturas, o trabalho de

Jinwala et al. (JINWALA; PATEL; DASGUPTA, 2009) apresenta uma comparação

entre o CBC, OCB e CCM. Os resultados apontam OCB é aproximadamente
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30% mais e�ciente que o CBC e 35% mais e�ciente que o CCM.

A partir dos resultados de comparação é possível observar que a escolha da

TinySec não foi muito interessante, ainda mais quando consideradas as limitações

de segurança e tamanho de mensagem discutidas anteriormente.

Segundo os autores da Minisec, o OCB em uma única �passada� pelo bloco de

mensagem cifra e calcula o código autenticador simultaneamente, levando vanta-

gem sobre o CBC-ciphertext stealing com CBC-MAC e CCM que necessitam de

uma execução para cifrar a mensagem e outra para gerar o código de autenticação

de mensagem.

A ContikiSec segue a mesma linha da MiniSec, utilizando o OCB para cifra-

ção autenticada, o que pode garantir uma boa e�ciência para a arquitetura. A

especi�cação de segurança do padrão IEEE 802.15.4 utiliza o modo de operação

de menor e�ciência entre os comparados. O CCM é composto pelo modo CTR e

o CBC-MAC, algoritmos mais tradicionais, o que pode ser traduzido como maior

con�abilidade, dado que esses algoritmos já foram submetidos a um maior número

de testes e tentativas de ataques.

3.3.3 Considerações sobre as arquiteturas analisadas

As discussões contidas nesta seção apontam que a TinySec e a MiniSec apre-

sentam pontos fracos de segurança pelo uso do SkipJack. Assim como a TinySec

e a ContikiSec (somente cifração) pela utilização do CBC sem um vetor de inici-

alização imprevisível.

A arquitetura MiniSec é a que provê proteção de repetição de forma mais

efetiva e introduz menor sobrecarga na comunicação, o que é muito interessante

no sentido de economia de energia, mas que pode ter um impacto negativo em

redes com perdas de pacotes, por conta do mecanismo dependente de sincronismo.
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As arquiteturas de segurança atuantes em camadas mais baixas, associadas

aos sistemas operacionais (SOs), são muito suscetíveis a indisponibilidade de im-

plementação e incompatibilidade por atualizações nos SOs. Por outro lado, a

arquitetura de segurança baseada em componentes de hardware é suscetível a

indisponibilidade de drivers, mas com a crescente adesão aos padrões a tendência

é que estes drivers passem a ser disponibilizados na maioria dos SOs.

O custo energético da comunicação é muito maior do que o do processamento.

Desta forma, arquiteturas que adicionam mais carga extra para transmissão são

muito mais nocivas do que as que demandam mais processamento. A melhor

opção pode ser a escolha de um algoritmo mais seguro, mesmo que este cause

overhead de processamento, pois a segurança fraca pode não justi�car a adição

de overhead na comunicação.
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4 ANÁLISE DE ABORDAGENS DE
DISTRIBUIÇÃO DE CHAVES

Um aspecto crucial para o uso de mecanismos de segurança baseados em

criptogra�a simétrica, como é o caso das arquiteturas de segurança projetadas

para RSSFs analisadas neste trabalho é a forma como as chaves criptográ�cas

simétricas são distribuídas.

A abordagem de distribuição mais simples que pode ser utilizada é a atribui-

ção de uma única chave para a rede inteira, denominada chave global. Esta é

adicionada aos nós sensores no momento de sua programação, antes da disposi-

ção dos nós em seu local de sensoriamento. Todavia, como há muitas aplicações

nas quais os nós sensores precisam permanecer em locais sem proteção física,

ou seja, expostos e sujeitos a captura e comprometimento, tal abordagem não é

adequada, dado que a leitura da memória de um único nó sensor comprometido

revela a chave global, afetando a segurança de toda a rede.

Neste capítulo são apresentadas as abordagens para distribuição de chaves

criptográ�cas em RSSFs e uma discussão sobre o impacto das topologias e das

características de disposição neste processo.

4.1 Tipos de Distribuição de Chaves em RSSFs

Atualmente a literatura conta com diversas propostas para distribuição de

chaves criptográ�cas voltadas a RSSFs. Carman, Kruus e Matt (2000) agrupam
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estas soluções de distribuição de chaves em três tipos em função de suas ca-

racterísticas: esquemas de pré-distribuição, esquemas auto-regulados e esquemas

arbitrados.

A seguir são apresentadas as características de cada um desses grupos de

abordagens de distribuição de chaves, dando uma visão geral do funcionamento

e analisando cada um destes. Antes disso, são apresentados requisitos e métricas

que são considerados na avaliação das abordagens.

4.1.1 Requisitos e Métricas

Esquemas de distribuição de chaves criptográ�cas em RSSFs são avaliados

por meio de diversas métricas, levando em consideração diferentes requisitos, que

geralmente são con�itantes. Essas métricas podem ser classi�cadas em três grupos

distintos: segurança, e�ciência e �exibilidade (MARGI et al., 2009).

As métricas de segurança estão associadas à capacidade de resistir a ataques.

Sendo assim, os esquemas de distribuição de chaves devem, além de prevenir que

entidades adversárias da rede descubram as chaves utilizadas pelos nós, também

garantir que a captura física de um nó tenha um impacto reduzido nas comuni-

cações às quais este nó não está envolvido, ou seja, a captura de um nó não deve

prejudicar a comunicação dos demais nós, este fator é conhecido como resiliência

à captura de nós. Ademais, os esquemas devem prover autenticação segura dos

nós, de forma que um nó intruso não consiga se passar por um nó válido da rede.

Finalmente, quando necessário, entidades con�áveis, e somente elas, devem ser

capazes de atualizar as chaves dos nós da rede.

As métricas de e�ciência estão diretamente relacionadas com as restrições de

hardware dos nós sensores da rede. Idealmente, todos os sensores que estejam

dentro da mesma área de alcance de suas antenas devem ser capazes de com-

partilhar uma chave entre si para que a comunicação esteja segura. Portanto,
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os esquemas de gerenciamento de chaves devem resultar em redes com um bom

nível de conectividade de chave e não devem causar um impacto signi�cativo na

utilização de processamento, memória, comunicação e energia.

Ainda em relação a conectividade, é importante ressaltar que as arquiteturas

de segurança que atuam na camada de enlace requerem que os nós da rede com-

partilhem chaves criptográ�cas com todos nós ao seu alcance, do contrário não é

possível estabelecer comunicação entre eles, nem mesmo para executar o repasse

de pacotes em uma tarefa de roteamento, particionando assim a rede.

Por �m, a �exibilidade dos esquemas de distribuição de chaves é medida pela

sua capacidade de ser implementada em uma ampla gama de cenários e aplicações.

Em geral é desejável que a e�cácia destes não dependam de informações difíceis

de serem obtidas antes que a rede seja efetivamente montada. Por exemplo, em

aplicações nas quais os sensores são distribuídos sobre o terreno alvo de forma

aleatória, não determinística, é muito complexo predizer o posicionamento �nal

de um determinado nó, ou mesmo quais são os nós adjacentes a ele, ou seja, quais

nós comporão sua vizinhança.

Além disso, é importante considerar a escalabilidade do esquema já que o ta-

manho da rede pode variar de forma bastante dinâmica, ao longo de sua vida útil.

Portanto, as soluções mais �exíveis são aquelas que não dependem de informação

de localização dos nós, que são capazes de suportar redes com um grande número

de sensores e que permitem a introdução dinâmica de nós na rede sem impactos

na sua segurança.

4.1.2 Esquemas de Pré-distribuição

Neste tipo de esquema as chaves criptográ�cas a serem utilizadas são carrega-

das na memória dos nós sensores antes que a rede seja montada. Esta estratégia

evita o uso de protocolos complexos para o compartilhamento de chaves entre
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nós, garantindo uma boa e�ciência. Ademais, ela possibilita uma rede pouco de-

pendente de nós coordenadores, já que todo o material criptográ�co necessário

para garantir a segurança das comunicações já está disponível nos sensores.

Por outro lado, a adoção desse tipo de abordagem adiciona extrema comple-

xidade para a troca de chaves, e também para a implantação das chaves na rede.

Uma forma simples de compreender a di�culdade de implantação de um esquema

de pré-distribuição é observar os dois extremos de possibilidades do mesmo.

Em um extremo está a utilização de uma única chave para a rede inteira,

chave global, que proporciona um ótimo desempenho e �exibilidade, mas não

provê resiliência à captura e nem forte autenticação, tendo em vista que só é

possível garantir que dada mensagem foi enviada por alguém que conhece a chave,

podendo ser qualquer nó sensor da rede, inclusive um nó que por ventura tenha

sido capturado.

No outro extremo está a distribuição de uma chave por par de nós, de forma

que cada nó da rede possua uma chave para se comunicar com qualquer outro

nó da rede, ou com os nós que estão ao seu alcance. Essa abordagem provê

total resiliência e conectividade de chave, forte autenticação, mas prejudica a

escalabilidade, sendo muito oneroso adicionar um novo nó na rede. Além disso,

compromete o desempenho em relação ao uso de memória, dado que em uma rede

com n nós, cada nó precisa armazenar n−1 chaves criptográ�cas. A implantação

pode ser complicada, pois o número de chaves a ser distribuída cresce muito

rápido em relação ao número de nós na rede, mais especi�camente (n(n − 1))/2

chaves a serem distribuídas, onde n é o número de nós sensores na rede.

Uma alternativa a estes dois extremos é a utilização da localização dos nós

para distribuir as chaves de forma que os nós armazenem apenas as chaves cripto-

grá�cas para comunicação com os seus vizinhos. Assim obtém-se total resiliência,

autenticação, e um desempenho razoável em relação à ocupação de memória,
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porém permanece o problema de escalabilidade e introduz-se a limitação de ne-

cessário conhecer a localização dos nós previamente.

Ainda há outras diversas propostas baseadas em pré-distribuição utilizando

fator de aleatoriedade. Um exemplo é o esquema proposto por Eschenauer e

Gligor (2002), no qual chaves compartilhadas entre diversos nós, como chaves de

grupos, são selecionadas aleatoriamente a partir de um conjunto inicial, o que

reduz o uso de memória ao custo de prejudicar a conectividade (pares de nós

podem não possuir uma chave em comum) e resiliência (a captura de um nó

revela diversas chaves sendo utilizadas pela rede).

4.1.3 Esquemas Arbitrados

Os esquemas arbitrados lançam mão da utilização de nós especiais, com maior

responsabilidade do que nós sensores comuns, para estabelecer e gerenciar as cha-

ves da rede. Tal abordagem mostra-se bastante atrativa caso entidades com maior

poder de processamento estejam disponíveis na rede, pois elas podem concentrar

o ônus de processamento de operações complexas e a consequente transmissão

das chaves. Esse costuma ser o caso de RSSF hierárquicas, nas quais as entidades

em questão costumam ser estações-base ou líderes de grupo.

O maior risco associado a esse tipo de abordagem é que as entidades que

executam a tarefa de distribuição de chaves costumam tornar-se um alvo prefe-

rencial de ataques, que afetariam uma parcela considerável da rede caso sejam

bem sucedidos.

4.1.4 Esquemas Auto-Regulados

Os esquemas auto-regulados utilizam criptogra�a assimétrica para estabe-

lecer (ou compartilhar) chaves criptográ�cas entre pares de sensores de forma

dinâmica após a formação da rede. Esta característica torna os esquemas auto-
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regulados altamente atrativos, principalmente em cenários nos quais a topologia

da rede altera-se com frequência, como em topologias com nós móveis ou com a

necessidade de adição dinâmica de nós.

Outra vantagem que o esquema traz é redução da quantidade de informação

armazenada sobre as chaves em cada sensor, no caso mais purista, inicialmente

apenas o par de chaves (pública e privada). Esta abordagem proporciona uma

elevada resiliência, e possibilita a eliminação da existência de pontos centrais

con�áveis que se tornariam alvos preferenciais de ataques.

Todavia, durante muito tempo os esquemas auto-regulados foram conside-

rados não praticáveis em RSSFs, por conta do desempenho dos algoritmos de

criptogra�a assimétrica. Mas com o recente desenvolvimento de soluções assimé-

tricas baseados em criptogra�a de curvas elípticas, os esquemas auto-regulados

passaram a receber uma maior atenção. De acordo com implementação e análise

recentes, como a de Aranha et al. (2009), mostram que o tempo necessário para

calcular um emparelhamento (o processo geralmente mais dispendioso neste tipo

de solução) em um sensor MICAz (MEMSIC, 2010a) pode chegar a 2 s.

O uso de criptogra�a de curvas elípticas em RSSFs é ainda mais atrativo

quando estas soluções são combinadas como protocolos criptográ�cos baseados em

identidades, nos quais a chave pública do nó corresponde sua identi�cação, como

o endereço físico ou de rede, ou algo derivado desta identi�cação. Um exemplo

para este tipo de abordagem em RSSFs é o proposto por Oliveira et al. (2010),

baseada no protocolo de Sakai, Ohgishi e Kasahara (2000), no qual é explorada a

bilinearidade das curvas elípticas (função e) provendo o emparelhamento bilinear

a partir da propriedade apresentada na seguinte Equação 4.1.

e([a]P, [b]Q) = e(P, [b]Q)a = e([a]P,Q)b = e(P,Q)ab (4.1)
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Para iniciar o esquema de criptogra�a baseada em identidade, tirando pro-

veito desta propriedade bilinear, uma autoridade con�ável, que no caso das RSSFs

é o nó sorvedouro, precisa distribuir a chave privada (SX) correspondente a iden-

tidade pública (PX) para cada nó. Para isto a própria autoridade con�ável gera

uma chave-mestra, que só ela conhece, e a partir da qual é extraída a chave pri-

vada (SX = [s]PX) de cada nó. Neste contexto, o nó sorvedouro é chamada de

Centro de Distribuição de Chaves (CDC).

A operação de geração da chave-mestra e a extração das chaves privadas

são as operações mais custosas do esquema em questão. Desta forma, manter

esses procedimentos em responsabilidade do nó sorvedouro, que costuma ter um

hardware mais poderoso, é uma estratégia promissora para as RSSFs. No exemplo

de protocolo citado, a distribuição das chaves privadas é efetuada no momento

da programação de cada nó, como é feita nas abordagens de pré-distribuição.

A partir do esquema descrito, todos os nós cujas chaves privadas tenham

sido geradas por um mesmo CDC podem gerar uma chave compartilhada sim-

plesmente sabendo a identidade de seu interlocutor, de forma não interativa,

evitando o overhead de comunicação. O conjunto de equações (da Equação 4.2 a

Equação 4.6) a seguir apresentam matematicamente este processo:

ê(SA, PB) = ê([s]PA, PB) (4.2)

= ê(PA, PB)
s (4.3)

= ê(PA, [s]PB) (4.4)

= ê(PA, SB) (4.5)

= ê(SB, PA) (4.6)

Note que, ê é a função de emparelhamento, [s]PA = SA; onde SA é a chave
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privada do nó A e PA é a chave pública do nó A, [s]PB = SB, onde SB é a chave

privada do nó B e PB é a chave pública do nó B. Assim, a chave criptográ�ca

simétrica (kA,B), compartilhada entre o nó A e o nó B é dada pela seguinte função

representada na Equação 4.7.

kA,B = ê(SA, PB) = ê(SB, PA) (4.7)

Desta forma os dois nós podem calcular a chave a ser utilizada no esquema de

criptogra�a simétrica, para a comunicação entre eles, conhecendo apenas sua pró-

pria chave privada e a chave pública do interlocutor, que neste caso é a identidade

do mesmo, caracterizando um esquema de distribuição de chaves não-interativo,

o que é muito interessante para RSSFs dado que a comunicação é a atividade que

costuma consumir mais energia.

4.2 Análise Comparativa

A análise apresentada nesta seção é calcada nas discussões sobre as abor-

dagens de distribuição de chaves criptográ�cas apresentadas na Seção 4.1. A

discussão que segue é norteada por três aspectos:

• as métricas e requisitos apresentados na Seção 4.1.1;

• a exposição do nó, em relação à possibilidade de captura do mesmo;

• necessidades de segurança das topologias da rede de sensores sem �o.

Primeiramente discute-se o caso das aplicações implantadas em ambientes

protegidos e com baixa probabilidade de captura de nós. A partir desse ponto

conduz-se a discussão supondo que as topologias são suscetíveis a captura de nós,

com média ou alta probabilidade da mesma ocorrer.
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Desta forma, a discussão segue utilizando as diferentes topologias como ponto

central, e adicionando comentários referentes a possíveis necessidades de segu-

rança das aplicações que podem estar associadas a determinada topologia. Para

esta fase da discussão são consideradas três diferentes tipos de topologias: plana,

hierárquica e estacionária com sorvedouro itinerante. A Figura 11 contém uma

taxonomia relacionando essas topologias.

Figura 11: Taxonomia de topologias de redes de sensores sem �o

Outro detalhe que será considerado, é que o consumo de memória dos esque-

mas auto-regulados é médio, como discutido na avaliação já mencionada (ARANHA

et al., 2009), que considera o estado-da-arte em ECC com tempo de execução em

2 s, mostrando que a memória consumida é de 400 bytes. Isso é equivalente a

25 chaves criptográ�cas de um esquema de cifra de bloco que utiliza o algoritmo

AES-128.

4.2.1 Aplicações Pouco Suscetíveis a Captura de Nós

Diversas aplicações, muito referenciadas pelo termo indoor como controle

do clima, vigilância, monitoramento de pacientes em um quarto de hospital e
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controle de estado de máquinas em indústrias, podem ser consideradas como

pouco suscetíveis a captura de nós da rede, tendo em vista que geralmente esses

ambientes são vigiados e o roubo de um sensor seria facilmente notado. A maior

vulnerabilidade para essas aplicações são as relacionadas a comunicação, que pode

ser monitorada a distância por equipamentos mais potentes que os nós sensores.

Desta forma, é possível descartar a resiliência à captura de nós como métrica

para avaliar o método de distribuição de chaves. Assim é possível a�rmar que um

esquema de pré-distribuição com uma única chave provê segurança o su�ciente

para a aplicação, sendo a mais adequada por conta do baixo consumo de memória

e a alta �exibilidade.

Outra opção interessante seria mesclar esse esquema com um esquema arbi-

trado, de modo que a permitir que nó sorvedouro troque a chave da rede inteira

quando necessário.

4.2.2 Topologia Plana

Em RSSF de topologia plana (OLIVEIRA, 2009), todos os nós sensores pos-

suem responsabilidades semelhantes no sensoriamento, processamento de dados

e roteamento. Em geral, todos os sensores operam com raio de transmissão li-

mitado para poupar energia e atuam de forma colaborativa para encaminhar os

dados coletados na rede para o nó sorvedouro através de roteamento por múltiplos

saltos.

Para esse tipo de topologia, pode-se considerar os três tipos de distribuição de

chaves. Conhecer o posicionamento �nal do sensor poderia indicar a vantagem de

um esquema com pré-distribuição de chaves por localização. Mas se os sensores

são móveis ou distribuídos aleatoriamente pelo terreno esta não é uma alternativa

viável.
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Não conhecendo a distribuição dos sensores, mas tendo a certeza que a au-

toridade con�ável (nó sorvedouro) estará sempre disponível, seria atrativo um

esquema arbitrado, já que a distribuição pode ser feita após a montagem da rede.

Para esta a�rmação é suposto que o nó sorvedouro está imune a captura, pois

se a mesma for capturada a rede perde sua funcionalidade, tendo em vista que

todos os dados são encaminhados para ela.

4.2.3 Topologia Hierárquica

Em RSSF de topologia hierárquica (OLIVEIRA, 2009), a rede em geral é orga-

nizada em grupos, nos quais líderes e membros comuns de grupos têm diferentes

responsabilidades. Os membros comuns são responsáveis pela tarefas de senso-

riamento e o repasse dos dados para o líder de grupo. Os líderes de grupos são

responsáveis por tarefas adicionais, como agregação de dados, para reduzir o trá-

fego na rede, a solicitação de dados e agendamento de tarefas para os membros

comuns, e o repasse dos dados para o nó sorvedouro.

Para este cenário há duas variações, o líder de grupo pode ser �xo ou escolhido

por revezamento. Em geral quando o líder de grupo é �xo, o mesmo se trata de

um dispositivo mais poderoso do que os demais. Já no esquema de revezamento

os nós são iguais, e revezam para dividir o overhead, objetivando o equilíbrio em

relação a distribuição do consumo de energia na rede.

Em relação ao esquema de líder de grupo �xo, os esquemas arbitrados parecem

ser os mais adequados, pois o risco que ele impõe é o ataque a estes líderes de

grupo que são responsáveis nestes esquemas por distribuir as chaves. Contudo, os

líderes de grupos podem ser considerados a autoridades con�áveis, dado que todos

os nós de determinado grupo enviam seus dados para seu líder correspondente,

e o comprometimento do mesmo anula a funcionalidade do grupo inteiro. Assim

o risco não é introduzido pelo método de distribuição de chave, ele é inerente
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a arquitetura. Logo a melhor opção é aproveitar os benefícios dos esquemas

arbitrados.

Para as arquiteturas hierárquicas com líderes que revezem, é complicado fazer

uma pré-distribuição de chaves, tendo em vista que a rede muda de con�guração.

Um esquema arbitrado é complexo de implementar, tendo em vista que todos

os nós candidatos a líder precisariam ser capazes de gerenciar as chaves. Desta

forma a melhor opção para esta arquitetura são os esquemas auto-regulados.

4.2.4 Topologia Estacionária com Sorvedouro Itinerante

A arquitetura com sorvedouro itinerante trata-se de uma medida para coletar

os dados quando não é possível manter o nó sorvedouro no local da coleta dos

dados. Os sorvedouros itinerantes fazem a interface entre o nó sorvedouro e

os nós sensores, coletando periodicamente, ou mesmo aleatoriamente, os dados

de sensoriamento coletados pelos nós da rede e entregando-os ao nó sorvedouro.

Um exemplo de aplicação desta arquitetura pode ser encontrado em (SHAH et al.,

2003), no qual é proposta a utilização de veículos e até animais para fazerem o

papel de sorvedouro itinerante.

Para esse tipo de topologia é muito complicado utilizar pré-distribuição ou

esquemas arbitrados, tendo em vista que impostores podem tentar passar-se pelos

sorvedouros itinerantes. Também pode haver a necessidade de adicionar novos

sorvedouro itinerantes, tendo em vista que estes podem ser facilmente perdidos já

que a proposta é utilizá-los �xados a animais ou veículos. Desta forma a solução

ideal para este tipo de arquitetura é o esquema auto-regulado.
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4.3 Considerações do Capítulo

A partir da análise apresentada neste capítulo é possível observar que apesar

dos esquema auto-regulados terem evoluído muito nos últimos anos, os esquemas

de pré-distribuição e os arbitrados, principalmente para redes hierárquicas, ainda

são opções a serem consideradas.

Contudo é preciso tomar cuidado com esses esquemas, pois são mais com-

plexos de implantar do que os esquemas auto-regulados. Isso pode ferir um dos

princípios mais importantes de projetos de segurança apresentados por Bishop

(BISHOP, 2003), a simplicidade, de forma que a complexidade pode causar erros

na utilização desses mecanismos.

Outra questão observada é que há a tendência de que os esquemas auto-

regulados realmente sejam uma solução de�nitiva para a distribuição de chaves

em RSSFs.
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5 ARQUITETURA PROPOSTA

Neste capítulo são apresentados os detalhes do processo de especi�cação da

arquitetura de segurança prosposta neste trabalho. A Seção 5.1 contém uma

visão geral das características consideradas e dos mecanismos selecionados a par-

tir da revisão da literatura para a concepção da arquitetura. Na Seção 5.2 são

apresentados os detalhes de especi�cação de projeto, como modos de funciona-

mento e formato de pacote, e na Seção 5.3 é discutida e detalhada a seleção dos

algoritmos para a implementação da arquitetura. Na Seção 5.4, que �naliza o

capítulo, discute-se a implementação da prova de conceito utilizada para validar

a arquitetura.

5.1 Visão Geral

Dadas as propriedade e requisitos de segurança já discutidos, bem como as

técnicas utilizadas pelas soluções de seguranças para RSSFs encontradas na litera-

tura, esta seção introduz a especi�cação para a arquitetura de segurança proposta

neste trabalho, bem como uma breve síntese da justi�cativa para a escolha dos

mecanismos e estratégias selecionados.

Os requisitos relacionados a autenticidade de origem e integridade de dados

são atendidos por um mecanismo de código de autenticação de mensagem, téc-

nica já utilizada nas arquiteturas de segurança propostas anteriormente. Como

discutido no Capítulo 2, o código de autenticação de mensagem é um mecanismo
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de criptogra�a que fornece uma veri�cação segura, onde apenas as entidades que

conhecem o segredo, uma chave criptográ�ca compartilhada, são capazes de gerar

um código autenticador de uma determinada mensagem. Então, o código auten-

ticador é anexado à mensagem e o receptor, que conhece a chave compartilhada,

é capaz de veri�car se a mensagem foi gerada por um portador da chave e esta

mensagem não foi modi�cada durante sua transmissão.

Para obter o serviço de con�dencialidade, foi empregado um mecanismo de

cifração simétrica, uma vez que esta abordagem apresenta melhor desempenho

se comparado com mecanismos assimétricos. Além disso, é utilizada uma cifra

de bloco, dado que este tipo de cifra apresenta maior segurança que as cifras de

�uxo (SIMPLICIO, 2008).

Por �m, os requisitos de segurança semântica são atendidos através da utili-

zação de um vetor de inicialização (VI), que é usado como uma entrada do modo

de operação de cifra de bloco. Este mecanismo permite que uma mensagem de

comprimento arbitrário seja processada por uma cifra de bloco (que opera em

um número �xo de bits). Parte do vetor de inicialização é um contador que é in-

crementado a cada mensagem enviada, criando assim, um número utilizado uma

única vez (NONCE), permitindo a codi�cação do texto cifrado independente do

texto claro, que por sua vez permite a repetição de texto claro sem que o texto

cifrado revele esta repetição. No entanto, apenas a utilização do NONCE não é

su�ciente para garantir a segurança semântica para todos os modos de operação

de cifra de bloco. Por exemplo, no modo Cipher Block Chaining (CBC) o vetor

de inicialização deve ser imprevisível e, portanto, a abordagem de usar um conta-

dor incremental não garante a segurança semântica forte. Portanto, é necessário

selecionar um modo de operação no qual o uso de um NONCE atenda o requisito

de segurança semântica, como OCB, utilizado na arquitetura Minisec.
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5.2 Detalhes de Especi�cação

Para prover �exibilidade em relação a utilização dos serviços de segurança, a

arquitetura proposta inclui quatro modos de funcionamento, cada qual com uma

diferente combinação de serviços de segurança. São eles:

• Somente cifração � modo de funcionamento que provê o serviço de con�-

dencialidade dos dados, incluindo o serviço de segurança semântica, através

da utilização de um modo de operação com uma cifra de bloco subjacente.

Este modo deve ser utilizado com cautela, dado que não é possível garantir

que não houve alterações nos dados durante a transmissão. Outro detalhe

importante que deve ser observado com cautela são as restrições de utiliza-

ção do vetor de inicialização, o parâmetro de entrada utilizado para garantir

a segurança semântica.

• Autenticação � modo que fornece os serviços de integridade dos dados

e autenticação de origem a partir do emprego de um algoritmo de código

de autenticação de mensagem, utilizado para gerar o código autenticador

enviado anexado à mensagem pelo nó emissor e processado para conferência

no nó receptor, resultando em um overhead de transmissão de dados de

acordo com o nível de segurança selecionado. Os dados enviados com a

utilização deste modo são transmitidos em forma de texto claro, ou seja,

não são cifrados.

• Cifração autenticada � é a combinação dos dois modos anteriores, forne-

cendo os serviços de con�dencialidade, integridade e autenticação de origem

dos dados. Também implica em um overhead de transmissão de dados cor-

respondente ao código autenticador.

• Sem segurança � modo que não oferece nenhum serviço de segurança.
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Este modo pode ser utilizado caso o projetista da rede julgue que alguns

dados não requerem, ou em algum momento deixaram de requerer, o uso

de serviços de segurança.

Figura 12: Formato do pacote adotado para a arquitetura proposta

As con�gurações dos serviços de segurança selecionados no emissor da mensa-

gem são adicionadas ao cabeçalho de con�guração, que é parte do pacote de dados

da arquitetura ilustrado na Figura 12. Assim, o receptor da mensagem é capaz

de identi�car qual foi o procedimento utilizado para processar a mesma e, por

consequência, como deve proceder para processar a sua recepção, autenticando

o pacote e/ou recuperando o texto claro. O cabeçalho de con�guração é cons-

truído a partir da atribuição de valores aos seus bits de acordo com o protocolo

especi�cado na Figura 13.

Bits de con�guração Opções

[0] Bit reservado -
[1] Con�guração de con�dencialidade 0 : cifração desabilitada

1 : cifração habilitada
[2:3] Con�guração de autenticidade 00 : sem MAC
e integridade 01 : MAC de 64 bits

10 : MAC de 96 bits
11 : MAC de 128 bits

[4:5] Comprimento do ID da chave de grupo 00 : sem ID de chave
01 : ID de chave de 8 bits
10 : ID de chave de 16 bits
11 : ID de chave de 24 bits

[6:7] Comprimento do contador 00 : sem segurança semântica
01 : contador de 16 bits
10 : contador de 24 bits
11 : contador de 32 bits

Figura 13: Protocolo de construção do cabeçalho de con�guração
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A arquitetura possui três diferentes níveis de segurança para o mecanismo de

código de autenticação de mensagem, permitindo a seleção do comprimento do

código autenticador para 64, 96 ou 128 bits. Esses valores seguem as recomen-

dações do National Institute of Standards and Technology (NIST) (NIST, 2007),

que reforça que o comprimento do código de autenticação de mensagem deve ser

maior ou igual a 64 bits.

Figura 14: Vetor de inicialização

O vetor de inicialização do mecanismo de segurança semântica, ilustrado na

Figura 14, é composto por: dois campos de endereço de rede (endereço de origem

e endereço de destino) com 16 bits de comprimento cada um; um elemento de

incremento de entropia com comprimento variável (0, 16, 24 ou 32 bits) nomeado

contador ; e um campo de m bits de comprimento atribuídos com valor 0, onde

m é determinado pela Equação 5.1.

m = |vetor de inicialização| − 32− |contador| (5.1)

Esses m bits, atribuídos em 0, complementam o vetor de inicialização de

acordo com o comprimento do contador selecionado (|contador |) e com os requi-

sitos de seu comprimento (|vetor de inicialização|) para o mecanismo de cifração.

O valor 32 é referente à soma do comprimento dos campos de endereço de origem

e endereço de destino.

Os campos de endereço de origem e endereço de destino podem reutilizar os

repectivos dados da camada de rede, quando estes estiverem disponíveis para a

camada de aplicação, evitando assim redundâncias.
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A adoção de comprimento variável para o campo contador foi uma decisão de

projeto em prol da redução de informação a ser adicionada aos pacotes de dados.

Desta forma, o overhead de comunicação pode ser tão pequeno quanto o possível,

sendo o comprimento do contador incrementado conforme as necessidades do

mecanismo de cifração.

Além disso, é possível utilizar o campo contador com comprimento zero, ou

seja, o vetor de inicialização deixa de ter um elemento de incremento de entropia,

ou um NONCE. A remoção do contador pode ser útil caso a aplicação apresente

dados com alta entropia, permitindo assim uma maior redução do overhead de

comunicação. Contudo, esta opção deve ser analisada com cautela, dado que sua

utilização em uma aplicação de baixa entropia pode comprometer a segurança

semântica dos dados transmitidos, dando subsídio a um atacante para inferir

informações sobre os mesmos.

Por �m, a arquitetura também oferece a opção de adicionar a identi�cação

da chave utilizada no processamento dos dados transmitidos. Quando o recurso

é ativado, a identi�cação de chave é anexada ao pacote de dados da arquite-

tura, incorporada no campo id de chave, que tem tamanho variável (0, 1, 2 ou

3 bytes) como mostrado na Figura 12. Esse recurso permite a utilização de cha-

ves criptográ�cas simétricas de grupos, isto é, possibilita a utilização de chaves

compartilhadas dentro de determinados grupos, o que é útil para a comunicação

multicast, ou nas rotinas de colaboração intragrupos como agregação de dados.

Neste caso, a participação de um nó x em um grupo A é de�nida pela posse da

chave criptográ�ca KA, do grupo A, por este nó.

Um exemplo de utilização de chaves simétricas de grupos é ilustrado na Fi-

gura 15. Neste cenário, o nó sorvedouro, que conhece todas as chaves da rede,

envia mensagens aos grupos A e B cifradas com a utilização de suas respecti-

vas chaves criptográ�cas (KA e KB). Desta forma, apenas nós pertencentes a
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dado grupo, ou seja, que possuem a chave simétrica do grupo, podem ler as

mensagens direcionadas a este. Os nós do grupo C, responsáveis por fazer o en-

caminhamento das mensagens, por exemplo, não são capazes de ler nenhuma das

mensagens transmitidas neste exemplo, e os nós do grupo A não conseguem ler

as mensagens direcionadas ao grupo B e vice-versa.

Figura 15: Exemplo de utilização de chaves simétricas de grupo

A utilização deste recurso possibilita a diminuição do trafego na rede e, con-

sequentemente, a economia de energia. O nó sorvedouro, por exemplo, poderia

enviar uma única mensagem, como uma requisição de tarefa, para um grupo in-

teiro com uma única transmissão, dado que a informação é cifrada com mesma

chave. Isso não é possível quando a rede está trabalhando com uma chave para

cada nó, pois os dados anexados na carga do pacotes (Figura 12) seriam diferentes

para cada destinatário.

Contudo, esta abordagem também apresenta uma desvantagem, ela apresenta

uma menor resiliência ao comprometimento de nós. De forma que, se algum nó

da rede for comprometido, a segurança dos grupos aos quais este pertence é

prontamente comprometida.
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Recomenda-se que o campo id de chave seja autenticado quando o serviço de

autenticação estiver habilitado, permitindo assim a detecção de alterações neste

campo. Também é importante ressaltar que este campo não pode ser cifrado,

dado que o receptor da mensagem deve lê-lo prontamente.

5.3 Análise de Algoritmos Candidatos à Imple-
mentação da Arquitetura

Nesta seção são analisados alguns algoritmos que implementam os mecanis-

mos de segurança discutidos previamente. O principal objetivo desta análise é

investigar quais algoritmos são mais adequados à implementação da prova de

conceito da arquitetura proposta em relação às métricas consideradas.

Quatro algoritmos de código de autenticação de mensagem foram analisados

neste trabalho. A seleção inclui três dos algoritmos mais comumente utilizados

em aplicações modernas e um especi�camente concebido para plataformas res-

tritas: CMAC (NIST, 2005), PMAC (ROGAWAY, 2004), GMAC (NIST, 2007) e

Marvin (SIMPLICIO et al., 2009). Todos utilizam uma cifra de bloco subjacente,

uma estratégia interessante e econômica, principalmente quando a plataforma

possuir uma cifra de bloco disponível em seu hardware.

Também foram analisados quatro algoritmos de esquemas de cifração auten-

ticada com dados associados: EAX (BELLARE; ROGAWAY; WAGNER, 2004), Ga-

lois/Counter Mode (GCM) (NIST, 2007), LetterSoup (SIMPLICIO et al., 2009)

e O�set CodeBook (OCB) (KROVETZ; ROGAWAY, 2005). Estes quatro algoritmos

têm como base de segurança a cifra de bloco subjacente utilizada.

Para ambas as classes de algoritmos, código de autenticação de mensagem e

cifração autenticada com dados associados, foi adotada como cifra de bloco sub-

jacente o Curupira-2 (SIMPLICIO et al., 2008), com chave de 96 bits e expansão
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de chave em tempo de execução (SIMPLICIO, 2009b). A escolha desta cifra se deu

por esta ter sido projetada especi�camente para dispositivos restritos, o que a

priori resultaria em um menor impacto no desempenho, permitindo uma melhor

análise comparativa dos algoritmos a qual esta foi acoplada.

5.3.1 Metodologia de Avaliação de Desempenho e Uso de

Memória

Para a comparação dos algoritmos foi selecionada uma plataforma muito po-

pular na área da pesquisa de RSSFs, o MEMSIC TelosB (MEMSIC, 2010c). Este

dispositivo possui um microcontrolador MSP�430, que trabalha com uma frequên-

cia de ciclo de 8 MHz, e é provido de 48 KiB de memória de código e 10 KiB de

memória volátil (ou RAM).

As métricas consideradas na avaliação de desempenho são o consumo de ener-

gia e tempo de execução das operações criptográ�cas. Tais métricas tem o obje-

tivo de veri�car o impacto dessas operações considerando o overhead de processa-

mento que implica em atrasos na comunicação e aumento do consumo de energia

para a rede de sensor sem �o.

A abordagem de medição adotada neste trabalho é o mesmo método utilizado

em Margi et al.(2010). A �m de obter uma medida exata do consumo de energia

e do tempo de execução, foram realizadas medidas diretas sobre o sensor MEM-

SIC TelosB (MEMSIC, 2010c), executando o sistema operacional TinyOS (HILL

et al., 2000) em sua versão 2.1.1. Foi utilizado o multímetro digital de alta pre-

cisão Agilent modelo 34401A (AGILENT, 2012a) para medir o �uxo de corrente,

determinando assim quando o microcontrolador do sensor tornar-se ativo e ina-

tivo durante a execução dos testes, e uma fonte de alimentação precisa Agilent

modelo E3631A (AGILENT, 2012b) con�gurado para fornecer 3 V de tensão ao

sensor TelosB.
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A Figura 16 (a) mostra um diagrama que descreve a con�guração do conjunto

de equipamentos de medição: um cabo General Purpose Interface Bus (GPIB),

padrão IEEE 488, utilizado para conectar o multímetro Agilent 34401A a um

computador que executa o software LabView (NATIONAL INSTRUMENTS, 2012),

versão 8.6, que coleta e armazena as amostras de medição.

Figura 16: Conjunto de equipamentos utilizado para análise de desempenho e
exemplo de amostragem através do método de medição

Neste cenário de medição, primeiro é obtida a corrente drenada quando o

sistema está em modo ocioso (idle), ou seja, nenhuma operação está sendo execu-

tada. Após isso, são obtidas medidas com operações sendo processadas. Então, a

partir dos níveis de drenagem de correntes obtidos, é possível determinar quando

o sistema está executando uma operação ou está em modo ocioso. A carga elétrica

é obtida através da integração da curva corrente drenada x tempo, e prontamente,

uma vez que a tensão elétrica é constante (3 V), obtém-se o consumo de energia

de cada operação. A Figura 16 (b) mostra o grá�co de uma amostra de operação

obtida pelo conjunto de medição: a área cinza lisa representa o consumo de ener-

gia do modo ocioso e na área hachurada representa o consumo do processamento.

Assim, o tempo de execução é dada pela largura da área hachurada e a carga é
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dada pelo cálculo da sua área (ou integração da curva).

Para assegurar a identi�cação correta das operações, cada uma das execuções

de operações foram separadas por intervalos de 5 s em modo ocioso. Após a

medição foram realizados os cálculos descritos e a análise estatística dos resultados

obtidos. Os resultados apresentados neste trabalho representam a média de 10

amostras adquiridas para cada con�guração de operação.

As métricas de uso de memória consideradas são a ocupação da memória de

código e a utilização da memória volátil (ou RAM), obtidas através das ferra-

mentas MSP430-size e MSP430-ram-usage, repectivamente. Estas ferramentes

são integradas ao compilador utilizado para gerar programas para o sensor Te-

losB, o MSP430GCC (UNDERWOOD, 2009).

5.3.2 Resultados da Seleção dos Algoritmos

Os níveis de tamanho de mensagem, fator adotado para esta avaliação de

desempenho, são múltiplos de 12 bytes. Esses níveis foram selecionados de acordo

com a cifra subjacente adotada, o Curupira-2, que trabalha com blocos de 12

bytes.

Como é esperado, os resultados mostram que o consumo de energia dos algo-

ritmos é proporcional ao seu tempo de execução, ou seja, quanto maior a demanda

de tempo para um algoritmo ser executado, mais energia este consome.

Os resultados da análise de desempenho dos algoritmos de código de autenti-

cação de mensagem estão contidos na Tabela 2. Os quais mostram que o GMAC

apresentou o pior resultado entre os algoritmos analisados, sendo que os demais

apresentaram resultados semelhantes entre eles.

A Figura 17 representa gra�camente o desempenho dos três algoritmos mais

e�cientes. A partir desta representação é possível observar que o CMAC apresenta
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Tabela 2: Dados de desempenho dos algoritmos de código de autenticação de
mensagem no sensor TelosB obtidos da média de 10 amostras para cada con�gu-
ração

Tempo de Execução (ms) Consumo de Energia (µJ)
Algoritmo [Desvio Padrão 6 0,1] [Desvio Padrão 6 0,01]

Tamanho da mensagem Tamanho da mensagem
(bytes) (bytes)

12 24 36 12 24 36
CMAC 1,3 2,5 3,7 6,66 13,24 19,88
GMAC 13,8 19,9 25,9 74,83 109,16 143,55
Marvin 2,2 2,7 3,2 11,42 14,40 17,28
PMAC 1,8 3,2 4,1 7,18 13,95 20,77

melhor desempenho para mensagens de tamanho pequeno, menor que dois blocos

da cifra de bloco subjacente, 24 bytes neste caso. Contudo, a partir de dois blocos

de comprimento o Marvin apresenta um melhor desempenho, con�rmando a

tendência de melhora em relação ao CMAC que pode ser observada entre 12 e 24

bytes. O PMAC não apresentou melhor desempenho para nenhum dos casos de

teste.

Figura 17: Representação grá�ca do desempenho dos algoritmos de código de
autenticação de mensagem

Em relação ao uso de memória, os resultados contidos na Tabela 3 mostram

que o Marvin ocupou aproximadamente 4,5% menos memória de código que o

segundo melhor neste requisito, o PMAC. Entretanto, o PMAC utilizou apro-
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ximadamente 5,4% menos memória volátil (RAM) que o Marvin, que utilizou

a mesma quantidade que o GMAC. O CMAC apresentou maior ocupação de

memória para as duas métricas.

Tabela 3: Dados do uso de memória dos algoritmos de código de autenticação
de mensagem no sensor TelosB obtidos através das ferramentas MSP430-size e
MSP430-ram-usage

Algoritmo Código (bytes) RAM (bytes)
CMAC 3030 152
GMAC 2930 148
PMAC 2912 140
Marvin 2784 148

O Marvin e o CMAC apresentaram resultados competitivos em relação ao

desempenho, sendo que cada qual mostrou-se mais e�ciente para tamanhos de

mensagens diferentes. Considerando o uso da memória, o Marvin apresentou

bons resultados, sendo competitivo em relação ao PMAC, que apresentou re-

sultado um pouco melhor para o uso de RAM. Assim, é possível a�rma que o

Marvin é o algoritmo que apresentou os resultados mais equilibrados entre os

algoritmos analisados.

Para os algoritmos de cifração autenticada com dados associados foi execu-

tado um conjunto maior de testes de desempenho, utilizando um número maior

de níveis para o fator tamanho de mensagem, por conta de sua maior complexi-

dade e variabilidades dos argumentos de entrada de suas funções. Assim, foram

executadas operações de cifração com autenticação utilizando mensagens de 12,

24, 36, 48 e 60 bytes; e dados associados (DA) de 0, 12 ou 24 bytes. Os resultados

dos referidos testes são apresentados na Tabela 4.

Ao observar a Tabela 4 é possível identi�car que o algoritmo GCM apresenta

desempenho bem inferior aos outros três algoritmos para todas as cargas de tra-

balho testadas. Se comparado ao EAX, por exemplo, o GCM é três vezes menos

e�ciente. Os algoritmos EAX, LetterSoup e OCB apresentaram vantagens
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Tabela 4: Dados de desempenho dos algoritmos de cifração autenticada com
dados associados no sensor TelosB obtidos da média de 10 amostras para cada
con�guração

Tempo de Execução (ms) Consumo de Energia (µJ)
Algoritmo [Desvio Padrão 6 0,1] [Desvio Padrão 6 0,02]

Tamanho da mensagem Tamanho da mensagem
(bytes) (bytes)

12 24 36 48 60 12 24 36 48 60

|D
A
|=

0 EAX 4,5 6,7 8,8 10,9 13,0 25,4 37,9 50,3 62,4 74,4
GCM 15,0 21,9 29,2 32,2 38,5 81,9 122,5 163,2 179,7 215,7
LetterSoup 5,1 7,0 8,8 10,7 12,6 29,1 40,3 51,7 62,9 74,2
OCB 5,0 6,6 8,3 9,8 11,3 28,0 37,6 47,4 57,2 66,8

|D
A
|=

1
2 EAX 5,7 7,8 9,9 12,1 14,2 32,1 44,7 57,2 69,3 81,5

GCM 20,9 28,1 35,6 37,5 43,8 116,1 156,7 197,5 209,4 245,5
LetterSoup 5,9 7,8 9,7 11,6 13,5 34,2 45,5 56,9 68,0 79,2
OCB 6,6 8,3 9,8 11,3 12,9 37,6 47,2 56,8 66,6 76,3

|D
A
|=

24 EAX 6,8 8,9 11,0 13,2 15,3 38,5 51,0 63,5 75,6 87,8
GCM 27,0 33,8 41,4 42,8 49,1 150,8 189,3 232,1 239,3 275,6
LetterSoup 6,4 8,3 10,2 12,0 13,9 37,0 48,3 59,7 70,7 82,0
OCB 8,1 9,7 11,3 12,8 14,4 46,6 56,3 66,1 75,8 85,5

para diferentes cargas de trabalho. Ao observar a Figura 18, na qual é apresen-

tado um grá�co de tempo de execução dos referidos algoritmos, nota-se que o

EAX apresentou melhor desempenho para mensagens menores (12 bytes). Já o

OCB mostrou-se a melhor opção para as mensagens maiores, e o LetterSoup

passa a ser competitivo para mensagens de tamanho intermediário quando dados

associados (DA) são adicionados.

A métrica de uso de memória dos algoritmos de cifração autenticada com da-

dos associados, apresentados na Tabela 5, resultou em dados que indicam melhor

e�ciência do LetterSoup , que ocupou menos memória de código e apresen-

tou a segunda menor utilização de memória volátil. O algoritmos OCB utilizou

aproximadamente 1% menos memória volátil que o LetterSoup , mas ocupou

cerca de 28% memória de código a mais. O EAX e o GCM não apresentaram

resultados comparativamente favorecedores para nenhuma das duas métricas de

uso de memória.

Como para as métricas de desempenho três algoritmos apresentaram resul-

tados equilibrados, e o LetterSoup apresentou vantagem em relação ao OCB
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Figura 18: Tempo de execução dos algoritmos de cifração autenticada com dados
associados

em relação ao uso de memória, o LetterSoup foi selecionado para a imple-

mentação da arquitetura. A característica de apresentar um bom desempenho

com dados associados, também foi uma vantagem considerada para a seleção do

LetterSoup , dado que a arquitetura utilizará o campo id de chave como dado

associado quando a cifração estiver ativada.

5.4 Implementação da Arquitetura para Prova de
Conceito

O objetivo da implementação apresentada nesta seção é estabelecer uma pla-

taforma de teste para validar o projeto da arquitetura de segurança, bem como

testar sua viabilidade de implantação em RSSFs. Contudo, a arquitetura de
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Tabela 5: Dados do uso de memória dos algoritmos de cifração autenticada com
dados associados no sensor TelosB obtidos através das ferramentas MSP430-size
e MSP430-ram-usage

Algoritmo Código (bytes) RAM (bytes)
OCB 5120 216
EAX 4528 252
GCM 3862 220
LetterSoup 3682 218

segurança não é limitada a esta implementação e nem atrelada aos algoritmos

utilizados, sendo possível efetuar modi�cações nesta para a utilização de outros

algoritmos que implementem os mesmo mecanismos e, consequentemente, os mes-

mos serviços de segurança. Assim como a abordagem adotada em Bandirmali e

Erturk (2012), é possível utilizar uma cifra subjacente de bloco de menor com-

primento com o objetivo de melhorar o desempenho em relação a processamento.

De acordo com a análise apresentada neste capítulo, os algoritmos utilizados

para a implementação da arquitetura foram: oMarvin, como algoritmo de código

de autenticação de mensagem, utilizado no modo de funcionamento autenticação;

e o LetterSoup , como algoritmo de cifração autenticada com dados associados,

utilizado no modo de funcionamento cifração autenticada.

Para o modo somente cifração, inicialmente foi utilizado o LetterSoup ig-

norando o código autenticador gerado pelo algoritmo, resultando assim em um

overhead de processamento inútil, dado que a execução de autenticação não é re-

querida neste modo de funcionamento. Oportunamente, o LetterSoup incor-

pora em sua estrutura o modo de operação Linear Feedback Shift Register Coun-

ter (LFSRc) (KRAWCZYK, 1994), que executa somente cifração. Desta forma, a

partir da implementação do LetterSoup contida em Simplicio (2009a) foram

executadas alterações para que o processamento da autenticação seja interrom-

pido quando não houver necessidade de geração do código autenticador.

Em relação à segurança semântica, o LetterSoup apresenta apenas duas
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restrições para a utilização do vetor de inicialização, este não pode se repetir

para a utilização de uma mesma chave e não pode ser um vetor cujos todos seus

bits sejam atribuídos como 0. Desta forma, a variação do vetor de inicialização é

executada a partir da utilização de um contador monotônico crescente adicionado

no campo contador, complementando assim o vetor de inicialização especi�cado

na Figura 14).

Na implementação foram incluídas duas opções de cifra subjacente a se-

rem utilizadas nas estruturas do LetterSoup , do LFSRc e do Marvin:

o Curupira-2 e o Advanced Encryption Standard (AES) (DAEMEN; RIJ-

MEN, 2000), uma cifra presente em diversos padrões, como no padrão IEEE

802.15.4 (IEEE, 2006), e também nas arquiteturas de segurança Minisec (LUK

et al., 2007) e ContikiSec (DUNKELS; GRONVALL; VOIGT, 2004). A versão do AES

adotada foi a AES-128, que trabalha com blocos de 128 bits (ou 16 bytes).

Para o desenvolvimento da implementação da arquitetura, houve a preocupa-

ção em escrever e adaptar os códigos de uma forma genérica, utilizando o padrão

ANSI C1, com o objetivo de possibilitar a compilação da mesma para uma grande

variedade de plataformas, permitindo estabelecer a interoperabilidade entre dife-

rentes sistemas e dispositivos.

Após o seu desenvolvimento, a implementação foi testada em computadores

pessoais com sistema operacional Linux e na plataforma TelosB (MEMSIC, 2010c)

utilizando o sistema operacional TinyOS (HILL et al., 2000) na sua versão 2.1.

O TinyOS e suas aplicações são escritos em NesC (GAY et al., 2003), uma

linguagem derivada da linguagem C que tem como foco sistemas embarcados de

redes e que permite a programação orientada a eventos. Contudo, em NesC é

possível importar bibliotecas escritas em ANSI C e utilizar suas funções, o que

1ANSI C refere-se à família de normas sucessivas, publicados pela American National Stan-
dards Institute (ANSI) para a linguagem de programação C.
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torna a implementação da arquitetura proposta compatível com o TinyOS.

O código-fonte da implementação, bem como a documentação que descreve os

requisitos, recomendações e instruções de uso, incluindo exemplos de aplicações,

estão disponíveis no site da ferramentaWSN-ETESec (OLIVEIRA; MARGI, 2012b).
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6 AVALIAÇÃO DA ARQUITETURA
PROPOSTA

Neste capítulo é avaliada a arquitetura proposta utilizando métricas quanti-

tativas e qualitativas. A Seção 6.1 contém a avaliação de desempenho da imple-

mentação da arquitetura, e na Seção 6.2 é apresentada uma avaliação qualitativa

da arquitetura em relação aos requisitos considerados previamente.

6.1 Desempenho da Implementação da Arquite-
tura

Esta avaliação de desempenho considera as métricas de tempo de processa-

mento e consumo de energia das operações executadas pelos modos de funciona-

mento da arquitetura proposta no presente trabalho. Para a coleta e análise dos

dados referente às métricas consideradas foi aplicado o mesmo método utilizado e

descrito na Seção 5.3.1. Para os testes que geraram os resultados contidos nesta

seção foi considerada apenas a cifra de bloco subjacente AES, pois já foram apre-

sentados resultados com o Curupira-2 e a priori os resultados seriam os mesmos

ou muito parecidos. Os níveis do fator tamanho de mensagem são múltiplos de

16 bytes, tamanho de bloco utilizado pela cifra de bloco AES.

A Tabela 6 apresenta os resultados das medidas de tempo de execução e con-

sumo de energia para os modos de funcionamento: somente cifração (operações

de cifração e decifração), autenticação (operação de geração do código autentica-
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dor) e cifração autenticada (operações de cifração e decifração com autenticação).

O modo de funcionamento sem segurança não resulta em overhead de processa-

mento e de consumo de energia signi�cativos, pois a única operação que o modo

executa é a leitura do cabeçalho de con�guração, por esta razão o mesmo não

está presente na referida tabela.

Tabela 6: Dados de desempenho dos modos de funcionamento no sensor TelosB
obtidos da média de 10 amostras para cada con�guração

Tempo de Execução (ms) Consumo de Energia (µJ)
Operação [Desvio Padrão 6 0,1] [Desvio Padrão 6 0,01]

Tamanho da mensagem Tamanho da mensagem
(bytes) (bytes)

16 32 48 64 80 16 32 48 64 80
Autenticação 8,2 9,3 10,5 11,6 12,8 43,45 49,45 55,54 61,53 67,71
Cifração 7,1 10,6 14,2 17,7 21,3 37,24 55,65 74,69 93,50 112,18
Decifração 7,0 10,6 14,1 17,6 21,2 36,96 55,74 74,61 93,16 112,12
Cifração c/ 11,5 16,0 20,6 25,1 29,8 61,18 85,25 109,54 133,95 158,34
autenticação
Decifração c/ 11,4 16,0 20,5 25,0 29,6 60,61 84,98 109,16 133,53 157,86
autenticação

Nota-se que as operações de cifração e decifração apresentam resultados muito

parecidos, tanto para o modo somente cifração quanto para o modo cifração

autenticada, ou seja, o overhead de processamento é praticamento o mesmo para

os nós emissor (que executa autenticação, cifração e cifração com autenticação) e

receptor (que executa autenticação, decifração e decifração com autenticação).

Em relação a diferença de desempenho entre os modos de funcionamento, a

partir da representação grá�ca contida na Figura 19, que mostra o tempo das

operações executadas no nó emissor, é possível observar que para mensagens pe-

quenas (menores ou igual a 16 bytes) o modo de somente cifração é mais rápido

que o modo de autenticação, mas isto se reverte para mensagens maiores. Isso

ocorre porque o algoritmo de código de autenticação de mensagem adotado na

implementação, o Marvin, utiliza a cifra de bloco subjacente apenas duas ve-

zes durante a geração do código autenticador. Já os algoritmos que envolvem
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cifração precisam acessar a cifra de bloco subjacente a cada bloco processado da

mensagem.

Figura 19: Grá�co do tempo de execução das operações dos modos de funciona-
mento

Além disso, observa-se que o modo cifração autenticada apresenta menor

tempo de execução que a soma de tempo de execução dos dois outros modos apesar

de prover os mesmos serviços de segurança da união destes dois. Por exemplo,

para uma mensagem de 64 bytes os modos somente cifração e autenticação levam

mais que 20 ms e 10 ms para serem executados, respectivamente, mas o modo

cifração autenticada tem sua execução completa antes de 30 ms. Desta forma,

�ca explícita a vantagem de utilizar um algoritmo de cifração autenticada com

dados associados, o LetterSoup no caso. Isso ocorre porque o LetterSoup

utiliza alguns resultados intermediários da cifração para o calculo do código de

autenticação, reduzindo o número de processamentos pela cifra de bloco.

A Figura 20, que é a representação grá�ca dos dados de consumo de energia

apresentados na Tabela 6, mostra a tendência de crescimento do consumo de

energia para cada um dos modos de funcionamento em relação ao aumento do

tamanho das mensagens. A partir deste grá�co é possível notar que o modo de

cifração autenticada tem um crescimento de consumo de energia mais acentuado

de acordo com o aumento dos tamanhos das mensagens, seguido pelo modo de

somente cifração, que apresenta um crescimento um pouco menos acentuado; e
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pelo modo de autenticação, que possui um crescimento bem atenuado.

Figura 20: Grá�co do consumo de energia das operações dos modos de funciona-
mento

Isso signi�ca que o modo autenticação sofre ummenor impacto com o aumento

do tamanho das mensagens. Contudo, o crescimento do consumo do energia para

os três modos analisados é linear e tem coe�ciente menor que 1, ou seja, quão

maior é a mensagem, menor o custo energético por byte processado.

É importante ressaltar que os resultados apresentados nesta seção são refe-

rentes a implementação aqui discutida como prova de conceito, e que uma outra

abordagem de implementação da arquitetura proposta neste trabalho, utilizando

outros algoritmos ou mecanismos, pode apresentar resultados distintos.

6.2 Avaliação da Especi�cação

A partir da implementação apresentada na Seção 5.4 e dos resultados de tes-

tes apresentados na Seção 6.1 foi possível validar a especi�cação da arquitetura

de segurança proposta. Esta implementação foi construída de forma desacoplada

do sistema operacional, trata-se de uma biblioteca escrita para atuar na camada

de aplicação, que o programador deve importar na função principal de sua apli-

cação utilizando suas funções para processar as mensagens a serem enviadas e

as recebidas. Assim, é possível estabelecer a interoperabilidade de segurança en-
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tre diferentes sistemas e plataformas de hardware, dado que a implementação foi

escrita em uma linguagem de programação compilável para diversas plataformas.

O uso implementação da arquitetura, concebida como prova de conceito da

especi�cação, facilita a criação de aplicações seguras, dado que o programador das

aplicações para RSSFs precisa apenas aprender a utilizar as interfaces das funções

de processamento de mensagens, anulando a necessidade de um conhecimento es-

pecí�co por parte dele. Esta abordagem apresenta uma pequena desvantagem em

relação às arquiteturas de segurança projetadas para camada de enlace, dado que

para estas, o programador precisa apenas ativar o recurso de segurança e atribuir

a chave criptográ�ca a ser utilizada, tornando o processamento das mensagens

transparente aos desenvolvedores.

Outra vantagem da especi�cação apresentada em relação as demais arqui-

teturas analisadas neste trabalho, é o contador (parte do vetor de inicialização

utilizado para segurança semântica) de tamanho variável. Desta forma, é possível

utilizar um contador de comprimento tão pequeno quanto possível e expandi-lo

quando necessário, diminuindo o overhead de comunicação e prolongando o uso

das chaves criptográ�cas, desde que o estouro do contator implica na necessidade

de troca da chave utilizada, um processo muito custoso.

Por �m, outra vantagem da abordagem utilizada no desenvolvimento desta

arquitetura é a possibilidade do uso da segurança �m-a-�m para prover um ca-

nal seguro para um esquema arbitrado de distribuição de chaves criptográ�cas,

facilitando a implementação desta de abordagem.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de uma arquitetura de segu-

rança �m-a-�m para RSSFs, que incluiu especi�cação, implementação e validação.

A arquitetura proposta foi projetada para atuar na camada de aplicação

da rede, permitindo assim a interoperabilidade dos serviços de segurança entre

diferentes sistemas, dado que esta não está atrelada a nenhum sistema operacional

ou dispositivo especí�co.

A implementação foi feita a partir da seleção de algoritmos de criptogra�a

que incluiu análise de desempenho, considerando tempo de execução e consumo

de energia, e testes de uso de memória. Na implementação tomou-se o cuidado

de utilizar o padrão da linguagem C compatível com diversas plataformas.

O projeto da arquitetura e sua implementação permitem a ativação e desati-

vação dos serviços de segurança em tempo de execução, possibilitando minimizar

a utilização de recursos da rede de acordo com suas necessidade, que podem variar

no decorrer do tempo de vida da mesma.

A validação da arquitetura foi feita a partir de sua implementação e avaliação

de desempenho dos seus modos de funcionamento em uma plataforma de RSSFs.

Além disso, sua especi�cação e implementação foram apresentadas à comunidade

de pesquisa em redes de computadores como descrito no Apêndice A.
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7.1 Trabalhos Futuros

Como indicação de pesquisas futuras, destaca-se a implementação da arquite-

tura proposta em camada de enlace da pilha de protocolos de rede, permitindo a

esta trabalhar como um mecanismo de segurança cross-layer, ou seja, atuante em

mais de uma camada. A partir deste desenvolvimento, os algoritmos instanciados

na camada de aplicação poderiam ser utilizados na camada de enlace provendo

segurança a salto-a-salto e �m-a-�m, além de economizar memória dado que os

mecanismos seriam compartilhados entre as camadas, eliminando a necessidade

de adicionar mais de uma instância de mecanismos de segurança no dispositivo.

Outra atividade relevante para trabalhos futuros seria o desenvolvimento de

um estudo com objetivo de estender o escopo da arquitetura para o modelo da

Internet das Coisas, analisando as implicações desta ampliação de escopo. Este

novo escopo envolveria uma maior complexidade, dado que tratam-se de redes

híbridas, com enlaces de diferentes características, velocidades e disponibilidades

de conexões, e que são compostas por dispositivos de diferentes recursos e poder

computacional variado. Sendo assim, seria necessário também analisar o desem-

penho da arquitetura de segurança em diversas plataformas, como diferentes tipos

de sensores sem �o, telefones celulares, kits de prototipagem e outros dispositivos

candidatos a interagir com as RSSFs.
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APÊNDICE A -- PUBLICAÇÃO

CIENTÍFICA E

DEMONSTRAÇÃO

TÉCNICA DA

ARQUITETURA

O artigo completo derivado da principal contribuição deste trabalho, in-

titulado �WSN-ETESec: Criptogra�a Fim-a-Fim em Redes de Sensores Sem

Fio� (OLIVEIRA; MARGI, 2012a), foi publicado no Salão de Ferramentas do XXX

Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC

2012), o evento mais importante da área de pesquisa em redes de computadores

no Brasil.

Segundo a de�nição dada no site do evento: �O Salão de Ferramentas do

SBRC é um fórum que congrega desenvolvedores e pesquisadores interessados

na arquitetura, implementação e avaliação prática de sistemas e ferramentas que

contribuem com o avanço do conhecimento da área de redes de computadores

e sistemas distribuídos.� (UFMG, 2012). Esta trilha do referido simpósio inclui,

além da sessão de apresentação oral, uma sessão de demonstrações dos sistemas

e ferramentas propostos nos artigos publicados, com o objetivo de promover a

discussão em torno dos trabalhos e gerar um melhor feedback aos autores, e para

que estes compartilhem suas experiências de desenvolvimento e discutam questões

de implantação e uso dos sistemas propostos.
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A demonstração da arquitetura foi realizada a partir do uso de seis dispositi-

vos que seguem o padrão IEEE 802.15.4 (IEEE, 2006), dos quais: quatro são nós

sensores, que coletam dados do ambiente para serem enviados para o sorvedouro;

um é o nó encaminhador (intermediário), que tem como principal objetivo en-

tregar os dados para o nó sorvedouro, mas também simula um nó comprometido

por um adversário, enviando os dados indevidamente para o mesmo; e o último

é o sorvedouro, que recebe os dados gerados pelos quatro nós sensores, os pro-

cessa de acordo com a con�guração de segurança e os entrega para o servidor de

aplicação. Além dos dispositivos sensores, também foi utilizado um computador

pessoal para mostrar os dados em sua tela, tantos os obtidos pelo adversário,

quanto os entregues pelo sorvedouro à aplicação.

O objetivo desta demonstração foi apresentar a utilização básica da arquite-

tura em seus modos de funcionamento. Desta forma, cada um dos nós sensores

foi con�gurado em um dos modos de funcionamento da arquitetura descritos na

Seção 5.2. A Figura 21 apresenta o leiaute da demonstração.

Figura 21: Leiaute da demonstração apresentada no SBRC 2012


