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Resumo

Este texto foi elaborado para a participação da autora no Concurso Público de

Professor Livre Docente junto ao Departamento de Sistemas de Computação do

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São

Paulo (SSC/ICMC/USP). No texto, é apresentada uma sistematização das pes-

quisas e trabalhos realizados pela autora, delineando seu foco de pesquisa em

sistemas computacionais distribuídos e redes de computadores e suas aplicações

em sistemas embarcados críticos. Após a conclusão do seu doutorado em 2004

no ICMC, a autora iniciou sua vida acadêmica como docente na Fundação de En-

sino Eurípides Soares da Rocha de Marília - UNIVEM, onde deu continuidade

nas pesquisas que havia realizado em seu doutorado. Em 2008 foi contratada

como docente no ICMC/USP, onde vem trabalhando no uso de redes de compu-

tadores e sistemas computacionais distribuídos em sistemas embarcados seguros.

São descritas inicialmente as contribuições na área de sistemas computacionais

distribuídos e redes de computadores. Em seguida, neste documento são apre-

sentadas as principais linhas de pesquisa exploradas pela autora, destacando-se

as contribuições em cada uma delas. São também discutidos os trabalhos em an-

damento e perspectivas futuras de pesquisa. São descritos os fundamentos e os

pressupostos das abordagens que têm sido exploradas pela autora, destacando-

se as contribuições e os desenvolvimentos realizados nos últimos sete anos de

trabalho acadêmico, período posterior à conclusão do seu doutorado.
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Abstract

This document was elaborated to fulfill the requirements of the author’s applica-

tion for the title "Livre Docente" of Associate Professor at the Computer Systems

Department of the Institute of Mathematical Sciences and Computing, University

of São Paulo (SSC/ICMC/USP). The text systematizes the author’s research con-

tribution in the field of distributed computing systems and computer networks

and their application in critical embedded systems.

After the completion of her PhD in 2004 at ICMC, she began her academic ca-

reer as a lecturer in Education Foundation Eurípides Soares da Rocha de Marília,

where she continued the research conducted in her doctorate. In 2008, the author

has been admitted as Assistant Professor at the University at the ICMC/USP

and, since 2008 has been working in the use of computer networks and distribu-

ted computing systems in safety-critical embedded systems. Contributions are

described initially in the area of distributed computing systems and computer

networks. Then, this document presents the main research areas explored by the

author, highlighting the contributions of each one. Ongoing works are also des-

cribed, along with a future work discussion.

The document describes the foundations and assumptions of the approaches

that have been explored by the author, highlighting the contributions and deve-

lopments made in the last seven years of academic work, the period following

the completion of her doctorate.
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Capítulo 1

Introdução

Sistemas embarcados são sistemas computacionais que de maneira geral fazem

parte de um sistema maior provendo, geralmente, monitoramento e controle em

tempo real para todo o sistema.

Sistemas embarcados são considerados críticos em segurança quando eventos

de falha podem acarretar perdas de vidas humanas ou perdas de ativos de alto

valor. Esses sistemas têm se tornado cada vez mais complexos, tanto em nível de

hardware como de software e têm sido cada vez mais utilizados, graças aos avanços

da tecnologia. Esses avanços possibilitam sistemas com maior capacidade de pro-

cessamento, memória e adaptação a diferentes necessidades, podendo inclusive

se comunicar com qualquer outro dispositivo, embarcado ou não.

A comunicação sempre foi uma das maiores necessidades do ser humano. As

redes de computadores têm por objetivo compartilhar informações, pois se vive

em um mundo informatizado. As redes de computadores vêm para disponibili-

zar informações que estão distantes trazendo benefícios a todos.

A comunicação entre sistemas embarcados reafirma a importância inegável

que têm as redes de computadores nos dias atuais. Seja qual for o tipo de sistema

computacional considerado, não é possível o uso racional de redes de compu-

tadores sem levar em consideração aspectos importantes como: confiabilidade,

disponibilidade, proteção contra ataques e manipulação de informações.
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A rede representa, na grande maioria das aplicações, um recurso de comuni-

cação. Diferentes aplicações e sistemas podem se beneficiar com o uso de meios

seguros para a troca de informações. Segurança é, portanto, um dos problemas

fundamentais no desenvolvimento e uso confiável dessa classe de sistemas. Os

trabalhos realizados pela autora têm um dos focos nesta subárea considerada de

relevância ímpar, os sistemas embarcados críticos seguros1 .

Boa parte das pesquisas relacionadas com segurança em redes de computa-

dores têm como foco aplicações comerciais. Já o estudo da segurança em siste-

mas embarcados críticos tem despertado recentemente maior interesse da comu-

nidade científica, tanto pelo número crescente de equipamentos que possuem dis-

positivos embarcados quanto pelos desafios apresentados nesta classe de aplica-

ções. Solucionar questões sobre confiabilidade, robustez, segurança e disponibi-

lidade dos canais de comunicação é imprescindível para garantir o aspecto crítico

desses sistemas. Como exemplo da importância atual desses estudos, destaca-se

a criação do Centro de Defesa Cibernética (CDCiber) (CDCiber, 2012), mostrando

que a segurança de sistemas computacionais, de modo geral, é uma área estraté-

gica e de grande relevância para o país.

No contexto até aqui apresentado, pode-se notar que o desenvolvimento de

pesquisas na área de conhecimento de Sistemas Computacionais Distribuídos e

Redes de Computadores, e suas aplicações práticas em Sistemas Embarcados Crí-

ticos, tem caráter intrinsecamente multidisciplinar. A multidisciplinaridade, que

neste texto deve ser entendida como o envolvimento de várias subáreas e discipli-

nas dentro da grande área de computação (e mesmo fora dela), é imprescindível

para o desenvolvimento de sistemas embarcados críticos seguros.

Este texto sistematizado descreve a trajetória e a produção científica da autora

após a conclusão do seu doutorado. É feita uma divisão em duas fases de pes-

quisa: Fase I - fase das pesquisas iniciadas logo após a conclusão do doutorado e

que apresentam contribuições focadas na área de sistemas distribuídos e redes de

computadores, dando continuidade às pesquisas efetuadas no doutorado e; Fase

1Neste texto o termo sistemas embarcados críticos seguros se refere a incorporação de re-
quisitos de segurança tento no que se refere a comunicação segura quanto a aspetos físicos dos
elementos tratados
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II - fase das pesquisas iniciadas com a contratação da autora pela Universidade de

São Paulo - USP, onde a concentração das pesquisas, motivada com o surgimento

do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos

- INCT-SEC, passou a ser no desenvolvimento de sistemas embarcados críticos

seguros.

1.1 Contextualização

O primeiro contato da autora deste texto com a área de Sistemas Distribuídos

e Redes de Computadores ocorreu em 1997, quando a mesma desenvolveu seu

trabalho de mestrado em pesquisas relacionadas com o desenvolvimento de Pro-

gramas Paralelos no Laboratório de Sistemas Distribuídos e Programação Con-

corrente (LaSDPC) do ICMC-USP.

Em 1999, a autora iniciou seu doutorado também na área de Sistemas Dis-

tribuídos, não só avaliando o desenvolvimento de programas paralelos, mas o

impacto que os mesmos poderiam ter quando executados em plataformas distri-

buídas, focando seu trabalho na obtenção de índices de carga e de desempenho

em plataformas distribuídas.

Após o término do seu doutorado em 2004, a autora continuou suas pesquisas

na área de escalonamento de processos na Fundação Eurípides Soares da Rocha

de Marília - UNIVEM, onde passou a atuar como professora, a partir de 2005,

tanto no curso de graduação como no Programa de Pós-Graduação em Ciência

da Computação (PPG-CC), sendo que neste último atuou ministrando disciplinas

e orientando alunos de mestrado.

Além das pesquisas em escalonamento de processos, outra linha de pesquisa,

baseada em redes de computadores foi iniciada, dada a necessidade observada de

um melhor conhecimento da infraestrutura de rede do ambiente de computação

distribuído. Posteriormente, o foco passou a ser dado na parte de segurança, que

se mostrou uma área bastante importante e instigante, proporcionando trabalhos

motivadores e desafiadores. Esta passou a ser a principal área de investigação

da autora. Alunos de mestrado e de iniciação científica passaram a desenvolver

trabalhos também relacionados com esta área.
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No final de 2007, a UNIVEM, assim como tantas outras instituições particula-

res de ensino, parou de investir no programa de pós-graduação. Assim, a partir

de 2008 a autora continuou seus trabalhos junto à Universidade de Campinas -

UNICAMP, atuando em Limeira no antigo CESET (atual Faculdade Tecnológica).

Passou a atuar como docente na graduação e participou ativamente na elaboração

de uma proposta do programa de pós-graduação multidisciplinar. Esse programa

foi aprovado em agosto de 2008, entretanto a autora não mais se encontrava como

docente da UNICAMP nesta data, pois em julho de 2008 passou a atuar no Insti-

tuto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, da Universidade de São

Paulo, USP, no Campus de São Carlos.

Com a chegada na USP em julho de 2008, foi integrada ao Laboratório de

Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente (LaSDPC), onde pode com-

partilhar experiências e fazer uso das instalações físicas já existentes no mesmo.

Participou em setembro de 2008 da elaboração do projeto do Instituto Nacional

de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos - INCT-SEC, aprovado

em dezembro de 2008. A partir deste fato, novos horizontes de pesquisa surgi-

ram permitindo que essas pudessem estar associadas com aplicações práticas de

maior relevância nacional. Particularmente importante tem sido a rede de colabo-

ração disponibilizada pelo INCT-SEC, possibilitando atividades mais consisten-

tes e multidisciplinares das pesquisas empreendidas. Cabe ressaltar que a autora

participou de forma bastante atuante na proposição e na criação do Instituto Na-

cional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, o INCT-SEC,

que foi um dos 122 institutos aprovados na ocasião. Na constituição da direto-

ria do INCT-SEC, em fevereiro de 2009, a autora foi indicada e tem atuado como

Diretora Administrativa/Operacional do Instituto. A atuação como diretora pos-

sibilitou uma vasta gama de aprendizados, incluindo questões administrativas

e operacionais de um projeto que envolve aproximadamente 300 pessoas entre

pesquisadores e alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Permitiu

também crescimento e amadurecimento pessoais bastantes significativos.

Todo o contexto apresentado possibilitou para a autora uma visão mais ampla

e integradora, no sentido de integrar equipes e permitir a geração de projetos e

trabalhos multidisciplinares. O sonho pessoal de produzir pesquisa aplicada em
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prol da sociedade baseada em grandes equipes de pesquisa inter e multidiscipli-

nar começou a se tornar realidade. Isso levou ao desenvolvimento de projetos em

cooperação com diversos pesquisadores de diferentes áreas e instituições, além

da parceria com empresas. Produtos, tais como a aeronave não tripulada Tiriba

e um piloto automático de aeronaves não tripuladas, passaram a ser realidade e

utilizados em diversas aplicações práticas.

Ainda em 2009, mais uma vez associada com a criação do INCT-SEC, surgiu a

necessidade de um laboratório que pudesse contemplar a multidisciplinaridade

decorrente dos projetos. A autora participou assim da criação do Laboratório de

Sistemas Embarcados Críticos - LSEC, do qual é coordenadora desde então. Este

laboratório surgiu justamente da necessidade de integrar as diferentes pesqui-

sas que estavam sendo realizadas de modo a compor algo maior e de propósito

único. Desde então o LSEC conta com 14 professores pesquisadores (de diferen-

tes áreas da computação e da engenharia), que possuem um objetivo comum, o

de prover sistemas embarcados críticos inteligentes e seguros para diversas apli-

cações. Deste modo, a partir de 2009 a maior parte dos trabalhos da autora está

relacionada ao desenvolvimento de sistemas embarcados críticos seguros. Em

2011, com o relativo aumento das atividades iniciadas pelo INCT-SEC em robó-

tica, a autora teve a possibilidade de fazer parte da equipe que propôs o Centro

de Robótica de São Carlos - CRob-SC, do qual a autora passou, junto com outros

docentes, a integrar o Conselho Diretor.

A Figura 1.1 apresenta a linha de tempo da autora no que tange a sua vida

acadêmica. O período a partir de 2005 é o que corresponde a fase após a conclusão

do doutorado, a Fase I, compreendida entre os anos 2005 e 2008. A partir de julho

de 2008 inicia-se a Fase II, anteriormente mencionada.

1.2 Produção Científica

Em relação à produção científica, após a conclusão do doutorado, a autora publi-

cou 47 artigos em conferências, 12 artigos em periódicos, sendo que desses doze,

dois foram aceitos para publicação em 2012. Publicou ainda 8 capítulos de livro,

sendo que desses oito, um capítulo foi aceito para publicação em 2012. Participou
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Figura 1.1: Construção da carreira acadêmica da autora no tempo.

da editoração de três livros, sendo uma a de um livro internacional, no qual atuou

em parceria com os professores Francisco José Mônaco e Júlio Cezar Estrella da

USP e Valéria Cardellini e Emiliano Casalicchio da Università di Roma "Tor Ver-

gata". A maior parte da produção da autora concentra-se na área de segurança de

sistemas computacionais distribuídos e redes de computadores e suas aplicações

em sistemas embarcados. A maior parte dos trabalhos apresentados é publicado

em conjunto com alunos orientados pela autora. Os artigos e capítulos foram

publicados em veículos qualificados ou cujos organizadores constituem pesqui-

sadores reconhecidos na área. Esses trabalhos são apresentados sucintamente nos

próximos capítulos deste texto sistematizado. Além deles, foram publicados ar-

tigos em outras áreas, conforme descrito a seguir. Todas as citações de artigos

publicados pela autora estão destacadas em negrito para facilitar sua identifica-

ção.

Os artigos (Branco et al., 2006e), (Branco et al., 2006f), (Branco et al., 2006g),

(Branco et al., 2006a), (Branco et al., 2006b), (Branco and Ordonez, 2006) foram
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escritos a partir de resultados do trabalho de doutorado, mas submetidos e pu-

blicados após a conclusão do mesmo. Com a entrada na UNIVEM, logo após a

defesa do doutorado, a autora trabalhou diretamente com temas focados e rela-

cionados ao seu trabalho de doutorado na área de escalonamento de processos,

permitindo a aplicação desses conceitos em diferentes áreas (Branco and Ordo-

nez, 2007) e (Branco et al., 2006c).

O uso de dispositivos móveis foi considerado e abordado inicialmente no tra-

balho apresentado em (Mesquita et al., 2007) em conjunto com profissionais li-

gados a empresas, o que permitiu a realização de um trabalho não só conceitual

mas que apresentou vários resultados práticos, como a utilização e programação

de smartphones. O estudo de ontologias ligadas a processos de handover ao qual

esses dispositivos estão sujeitos encontram-se no trabalho (Vanni et al., 2010) de-

senvolvido em parceria com o professor Edson dos Santos Moreira.

O estudo da heterogeneidade de plataformas distribuídas também foi um dos

trabalhos desenvolvidos e cujos resultados são apresentados em (Souza et al.,

2011). Este trabalho foi realizado em parceria com os professores Paulo Sérgio

Lopes de Souza, Marcos José Santana, Regina Helena Carlucci Santana e Sarita

Mazzini Bruschi.

Os trabalhos descritos em (Kawabata et al., 2006a), (Kawabata et al., 2006b)

descrevem a avaliação de desempenho do protocolo CMB, um protocolo para

simulação distribuída, em cooperação com as professoras Sarita Mazzini Bruschi

e Célia Leiko Ogawa Kawabata.

Os artigos (Chiaramonte et al., 2006), (Oliveira et al., 2006a), (Oliveira et al.,

2006b), (Bissoli et al., 2007) e (Morony et al., 2006), são resultados de colabora-

ções nos projetos de implementação de segurança em FPGAs, coordenados pelo

professor Edward David Moreno Ordonez.

O estudo de segurança em sistemas embarcados, com ênfase em robôs móveis

e veículos terrestre autônomos, tem sido realizado em parceria com os professores

Denis Fernando Wolf e Fernando Santos Osório (Osório et al., 2010a), (Osório

et al., 2010b), (Osório et al., 2009), (Saito et al., 2009a), (Saito et al., 2009b).

Na Figura 1.2 é possível observar a evolução das publicações da autora após

a conclusão do seu doutorado. É possível notar a concentração das publicações
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Figura 1.2: Publicações da autora após a conclusão do doutorado.

na área de escalonamento de processos em 2006 e 2007, anos subsequentes à con-

clusão do seu doutorado. Em 2009, a autora completava seu primeiro ano como

docente da USP e começava a orientar os primeiros alunos de mestrado no pro-

grama de pós-graduação, o que ilustra a concentração das pesquisas já focadas

em segurança e suas aplicações em sistemas embarcados críticos. Esse panorama

leva à melhoria dos resultados em termos de publicações já em 2010. As publica-

ções relacionadas a aplicação de redes de computadores a sistemas embarcados

críticos seguros se intensificaram a partir de 2010, representando 77% da produ-

ção científica da autora em 2011. Cabe destacar que os outros 33% estão relacio-

nados a segurança em redes de computadores.

A autora também desenvolve trabalhos de extensão e de cunho social. A rea-

lização desses trabalhos junto ao projeto EcoEdu Ambiental rendeu a publicação

do artigo (Ribeiro and Branco, 2008) em parceria com a professora Lubienska

Ribeiro, coordenadora do projeto EcoEdu Ambiental.

1.3 Orientação a Alunos

A formação de recursos humanos é tarefa primordial dentro da universidade.

Incluem-se aqui alunos de graduação e de pós-graduação, que são de vital im-

portância para o sucesso dos projetos de pesquisa. Desde sua contratação como
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docente na UNIVEM, a autora procurou trabalhar com alunos de graduação e

pós-graduação, em projetos de iniciação científica, trabalho de final de curso e

projetos de mestrado. Isso pode ser observado pelas bolsas de iniciação científica

solicitadas e aprovadas.

Atualmente a autora orienta 4 alunos de iniciação científica, sendo 1 bolsista

FAPESP. A maior parte deles trabalha em projetos relacionados a segurança de

sistemas embarcados críticos. A definição de serviços seguros, de algoritmos

criptográficos para sistemas embarcados e boa parte do trabalho técnico do de-

senvolvimento de drivers e interfaces para funcionamento desses sistemas é rea-

lizado por eles.

Desde que iniciou a carreira docente, em 2005 na UNIVEM, a autora foi cre-

denciada Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Fundação

Eurípides Soares da Rocha de Marília. Em 2009, passou a ser credenciada junto ao

Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação e Matemática Computa-

cional do ICMC-USP. Desde então a autora já concluiu a orientação de 7 alunos de

mestrado e orienta atualmente 4 alunos de mestrado e dois alunos de doutorado.

Em março de 2012 deve ser concluída mais uma orientação de mestrado.

Todos os alunos formados possuem publicações, no mínimo em veículos naci-

onais, associadas aos trabalhos realizados. Isso permite formar recursos humanos

mais qualificados.

1.4 Organização do Texto Sistematizado

Neste texto sistematizado é apresentada uma descrição das principais contribui-

ções do trabalho realizado pela autora na área de Redes de Computadores e Sis-

temas Distribuídos e suas aplicações em Sistemas Embarcados Críticos. Os traba-

lhos desenvolvidos pela autora ou sob sua orientação são apresentados de forma

resumida. São apresentados apenas os conceitos principais e os aspectos que dis-

tinguem os trabalhos e caracterizam sua contribuição. Os resultados obtidos, as

metodologias propostas, e outras informações específicas estão detalhadas nas

versões completas dos artigos publicados.
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O Capítulo 2 descreve os resultados das pesquisas realizadas na área de Sis-

temas Computacionais Distribuídos e Redes de Computadores. O Capítulo 3

apresenta os resultados da aplicação das pesquisas realizadas em Redes de Com-

putadores e Sistemas Distribuídos em Sistemas Embarcados Críticos, bem como

os trabalhos em andamento. Finalmente, no Capítulo 4, são apresentadas as con-

clusões e discussões das perspectivas e trabalhos futuros da autora.
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Capítulo 2

Sistemas Computacionais

Distribuídos e Redes de

Computadores

Este capítulo tem como objetivo apresentar os trabalhos desenvolvidos pela au-

tora ou sob sua orientação durante a Fase I de sua carreira. Os trabalhos aqui

desenvolvidos focam basicamente estudos relacionados a sistemas computacio-

nais distribuídos e redes de computadores.

2.1 Considerações Iniciais

O surgimento dos sistemas distribuídos deu-se basicamente pela necessidade de

compartilhar recursos, normalmente de alto custo e fisicamente separados. Vá-

rias mudanças ocorreram nesta área da computação nas últimas décadas, levando

a uma alta conectividade dos recursos computacionais. A motivação para inter-

ligar os diferentes recursos dos sistemas computacionais não é única, variando

desde o simples compartilhamento de discos e impressoras até a disponibiliza-

ção de uma grande quantidade de processadores, com o consequente aumento

na potência computacional disponível, até uma melhor tolerância a falhas do sis-

tema e maior mobilidade dos usuários.
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Os sistemas distribuídos permitem a solução de vários problemas de modo

mais eficiente, a um custo significativamente mais baixo, motivando diversas pes-

quisas para explorar estes recursos. Uma delas, a computação paralela, faz uso

da grande capacidade de processamento disponível nos sistemas distribuídos. O

escalonamento de processos em plataformas distribuídas foi um dos problemas

que necessitavam de solução junto com o estudo e o provimento de segurança

para as redes de computadores. Neste sentido, os estudos desenvolvidos na Fase

I focaram o desenvolvimento de meios de se prover escalonamento de proces-

sos em ambientes distribuídos de forma mais eficiente, promovendo melhorias

nesse escalonamento. Focaram também no aprendizado e no desenvolvimento

de meios de prover maior segurança às redes de computadores.

2.2 Sistemas Computacionais Distribuídos - Progra-

mação Paralela/Distribuída e Escalonamento de

Processos

Muitas são as definições encontradas para sistemas distribuídos na literatura,

como a de Tanenbaum, que define sistemas distribuídos como um conjunto de

computadores independentes que aparecem para os usuários do sistema como

um único computador (Tanenbaum, 1995); e a de Colouris, que define sistemas

distribuídos como sistemas onde os componentes de hardware e software localiza-

dos em computadores em uma rede se comunicam e coordenam suas ações por

meio de passagem de mensagens (Coulouris et al., 2003).

Ao interpretar essas definições, conclui-se que os sistemas distribuídos per-

mitem agrupar a potência computacional de diversos hosts interligados por uma

rede de comunicação, para processar colaborativamente determinada tarefa de

forma coerente e transparente, ou seja, como se apenas um único computador

centralizado estivesse executando a tarefa. Essas definições implicam no hard-

ware, formado por máquinas autônomas interligadas, e no software, fornecendo

a abstração de uma única máquina. Esses sistemas proporcionam algumas van-

tagens sobre os sistemas convencionais, como menor custo, aumento de veloci-
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dade e crescimento incremental, entre outras. Por outro lado, apresentam tam-

bém muitas desvantagens, dentre as quais se destaca a dificuldade em garantir a

segurança.

A computação paralela distribuída surgiu com a disponibilização, a baixo

custo, de microcomputadores cada vez mais potentes e de tecnologias de rede

de computadores de alto desempenho. Um dos problemas inerentes ao uso da

computação paralela distribuída é o fato de cada máquina possuir a sua própria

memória local (sistema fracamente acoplado). Com isso, a memória presente no

sistema não pode ser acessada diretamente por todo os processadores, o que acar-

reta um custo mais elevado de comunicação e sincronização dos processos. O

mecanismo utilizado para comunicação e sincronização é o de passagem de men-

sagens.

Sabendo-se que as pesquisas relacionadas a sistemas computacionais distri-

buídos têm convergido para a busca de um melhor desempenho e, para que esse

objetivo seja alcançado, não basta apenas existirem sistemas com grande número

de processadores ou de estações de trabalho, fica clara a necessidade de garantir

que todos os hosts presentes no sistema sejam bem aproveitados (Branco, 2004). A

aplicação é dividida em processos (tarefas ou tasks), e estes, por sua vez, são dis-

tribuídos entre os hosts que compõem a máquina paralela virtual. Balanceamento

de carga é a palavra chave para garantir o bom aproveitamento dos recursos com-

putacionais disponíveis.

2.2.1 Computação Paralela e Escalonamento de Processos

Quando mais de um processo precisa ser executado em um uniprocessador,

o sistema operacional precisa decidir qual deles deve ser executado primeiro.

Denomina-se escalonamento de processos à escolha de qual processo deve exe-

cutar naquele determinado instante (Tanenbaum, 2001). Em ambientes paralelos

distribuídos, o escalonamento consiste em atribuir processos aos hosts e determi-

nar em que ordem esses processos serão executados (El-Rewini et al., 1995). O

escalonador é de vital importância para sistemas paralelos distribuídos e é con-

siderado um problema nessa área (Shivaratri et al., 1992). A literatura da área
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mostra que os algoritmos de escalonamento se propõem a uma grande variedade

de objetivos: compartilhamento de carga, aumento da utilização do processador,

redução do tempo de resposta, redução do tempo de execução, balanceamento de

carga, entre outros (Shirazi et al., 1995; Mullender, 1993; Feitelson et al., 1996; Fei-

telson and Rudolph, 1995, 1996, 1998; Xu and Lau, 1997; Cao, 2004; Zhang et al.,

2010).

A utilização dos algoritmos de escalonamento, visando ao balanceamento de

cargas, pode prover um aumento considerável no desempenho do sistema, uma

vez que a otimização e a eficácia do sistema estão diretamente relacionadas com

a melhor utilização da capacidade de processamento existente. A escolha correta

da política de balanceamento de cargas implica diretamente o desempenho final

do sistema e, indiscutivelmente, o balanceamento de cargas é indispensável em

um sistema computacional distribuído.

Diversas foram as dificuldades encontradas para o desenvolvimento dos tra-

balhos relacionados com o escalonamento de processos, dentre elas o grande

número de algoritmos, de políticas e de mecanismos de escalonamento (Shirazi

et al., 1995; Feitelson et al., 1996; Feitelson and Rudolph, 1995, 1996, 1998; Xu and

Lau, 1997; Cao, 2004; Zhang et al., 2010). Com base nas dificuldades observadas

e vivenciadas, o trabalho de mestrado do aluno Luiz Carlos Querino Filho (Que-

rino Filho, 2010) veio ao encontro da necessidade de se agrupar em um único

lugar os diferentes algoritmos e conceitos de escalonamento de processos pulve-

rizados na literatura. A proposta do trabalho foi a geração de um Framework para

o desenvolvimento de algoritmos de escalonamento de processos. O que se pode

observar é que, ao longo dos anos, vários estudos foram conduzidos na busca de

novas formas de escalonamento de processos em sistemas paralelos. Nesses tra-

balhos, algoritmos foram propostos para a melhoria de desempenho na divisão

de tarefas entre os vários elementos processadores.

Fazendo uso da taxonomia proposta por (Casavant and Kuhl, 1988), que de-

monstra relações entre as diversas categorias de algoritmos de escalonamento, e

fazendo uso de conceitos de engenharia de software, foi possível a definição dos

elementos existentes nos algoritmos pertencentes às várias categorias, seus as-

pectos em comum e as dependências entre eles, dando origem ao FRAPES (FRA-
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mework of Process hEterogeneous Scheduling) (Querino Filho et al., 2008). Por meio

de um processo de análise de domínio, foi possível detectar as variações existen-

tes entre os algoritmos de escalonamento e suas principais características, para

o detalhamento da estrutura do Framework. O FRAPES possibilita a reutilização

dos diversos algoritmos de escalonamento existentes por meio de sua categoriza-

ção dentro da taxonomia de (Casavant and Kuhl, 1988). O processo de análise de

domínio realizado possibilitou a caracterização dos algoritmos disponíveis e de

suas similaridades gerando um Framework robusto (Querino Filho et al., 2008).

Um dos elementos que permite a realização de um bom balanceamento de

carga, utilizado pelos algoritmos de escalonamento de processos, é o índice de

carga que pode estar associado à plataforma ou a cada recurso específico da pla-

taforma. A obtenção desse índice, e mais especificamente do índice de desempe-

nho (Branco, 2004), permite que o escalonamento, bem como o balanceamento de

carga, possa ser feito de maneira mais eficiente e eficaz.

Com base em (Ferrari and Zhou, 1987), (Branco et al., 2006d) e (Branco and

Ordonez, 2006) observa-se que manter as informações das cargas de trabalho (re-

fletidas nos índices de carga e de desempenho) sempre atualizadas para o esca-

lonador, geralmente, faz com que os hosts permaneçam com uma carga coerente

mantendo sua potência computacional, sem que o tráfego gerado na rede influ-

encie significativamente no desempenho do sistema como um todo.

Com intuito de validar esses índices de desempenho e de utilizá-los em ambi-

entes reais, dois trabalhos de iniciação científica foram realizados com o objetivo

de verificar qual ambiente de passagem de mensagens provia melhores resul-

tados na utilização da computação paralela distribuída em aplicações reais. Os

ambientes de passagem de mensagens utilizados foram o JPVM e o MPIJAVA. Fo-

ram utilizadas imagens obtidas de tomografias de mamas e foram paralelizados

algoritmos de processamento de imagens. Os resultados dos trabalhos de Inicia-

ção Científica dos alunos Priscila Maeda Tiemi Sato e Ricardo José Sabatine foram

publicados em (Saito et al., 2007d), (Saito et al., 2007b), (Saito et al., 2007c), (Sa-

batine et al., 2007), (Saito et al., 2007a), (Saito et al., 2007e), (Saito et al., 2007d),

(Saito et al., 2007f) e (Saito and Branco, 2009). Posteriormente, foram feitas a

unificação e a comparação dos resultados obtidos por ambos os trabalhos. Os
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resultados foram publicados em (Saito et al., 2008). Além dos resultados signifi-

cativamente melhores quando comparados com os resultados apresentados pela

versão sequencial, pôde-se observar que o uso do MPIJava permite um ganho

maior de desempenho na execução das aplicações quando comparado ao uso do

JPVM.

Ainda que sejam trabalhos relativamente simples, os trabalhos de iniciação

científica desenvolvidos serviram de base para identificar a necessidade de se

avaliar a troca de informações feita por meio de passagem de mensagens quando

comparada a outros meios, por exemplo, via agentes móveis. Nesse sentido, os

desafios de se melhorar ainda mais os resultados com o uso da computação pa-

ralela distribuída persistiam.

O trabalho da aluna de mestrado Giulianna Marega Marques (Marque, 2008)

buscou avaliar o impacto da passagem de mensagens quando comparada ao uso

de outras formas de comunicação, como por exemplo agentes móveis (Marques

and Branco, 2007). O trabalho fez uso de agentes móveis como alternativa para

a coleta dos índices de carga e de desempenho em ambientes paralelos distribuí-

dos, objetivando um escalonamento balanceado e confiável, aliado a um bom de-

sempenho (no que se refere ao tempo de execução de aplicações) (Marques et al.,

2007). Foi desenvolvido nesse trabalho o PRM (Performance Resource Monitor).

O PRM coleta a carga e calcula o índice de carga e de desempenho dos recur-

sos envolvidos e posteriormente interage com o PRS (Performance Resource Sche-

duling), que constitui uma estratégia de escalonamento de processos baseada no

uso de agentes móveis. Foi concebido o PAgent (Performance Agent - agente móvel

responsável pela coleta e disseminação das informações de carga dos recursos).

A partir de experimentos realizados foram obtidos resultados que demonstra-

ram a viabilidade no uso de agentes móveis para a troca de informações e coleta

dos índices anteriormente citados. Os resultados do uso de agentes móveis no

escalonamento de processos foram publicados em (Marques et al., 2008a). Poste-

riormente, a comparação do uso de agentes móveis e a troca de informações por

meio de passagem de mensagens foram publicados em (Marques et al., 2008b).

O trabalho de Marques motivou a investigação do balanceamento de carga em

nível de Kernel, buscando-se averiguar o impacto que os elementos e técnicas uti-
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lizadas em sistemas distribuídos pudessem ter quando utilizados em elementos

com menor capacidade de processamento. Com esse objetivo, o trabalho de mes-

trado do aluno Ivair Lima (Lima, 2008), (Lima et al., 2009a) criou uma extensão

de um Kernel para prover a distribuição de bytecodes em ambientes distribuídos,

permitindo um escalonamento de processos com o objetivo de melhorar o balan-

ceamento de cargas. A heterogeneidade da plataforma distribuída, tendo como

um dos quesitos dessa heterogeneidade o sistema operacional, permitiu verificar

a viabilidade em se prover um escalonamento em nível de Kernel, demonstrando

a viabilidade do uso dessa estratégia em ambientes com menor capacidade de

processamento. Esse trabalho teve como resultado a proposição da AW-Kernel,

um protótipo para a simulação de facilidades de distribuição de bytecodes em ní-

vel de Kernel (Lima et al., 2009b). A AW-Kernel é uma compilação do Kernel

do sistema operacional Debian GNU/Linux instrumentado, que contém uma ex-

tensão das chamadas ao sistema que fornecem transparência na transferência de

arquivos remotos, por meio do redirecionamento de chamadas locais utilizando

sockets para o acesso remoto. Foram realizados testes com a AW-Kernel tanto em

ambientes homogêneos como heterogêneos. Os resultados demonstraram que as

transferências feitas com a AW-Kernel apresentam tempos estatisticamente me-

lhores que os apresentados por protocolos específicos para transferências de ar-

quivos como o NFS e o FTP, por exemplo.

2.3 Redes de Computadores - Segurança

A comunicação sempre foi uma necessidade da sociedade e uma das maiores

necessidades do ser humano, desde o início de sua existência, tendo como um

efeito importante o de aproximar comunidades. A troca de informações entre

pessoas e computadores geograficamente dispersos motivou o aparecimento das

redes de computadores. Uma rede de computadores pode ser definida como um

conjunto de computadores autônomos interconectados por meio de um sistema

de comunicação (cabo, fibra óptica) permitindo o compartilhamento de recursos

computacionais e trocando informações via regras contidas em protocolos (Ta-
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nenbaum, 2003). A definição de redes de computadores é usada para sistemas de

todos os tamanhos e tipos, desde a Internet até uma rede veicular.

Atualmente, muitas organizações conectadas à Internet tiveram um conside-

rável aumento no orçamento para tratar de forma mais eficaz e eficiente a se-

gurança da sua rede corporativa. Para se proteger de atividades maliciosas, as

organizações necessitam monitorar as possíveis falhas de segurança.

2.3.1 Ferramentas de Simulação e Virtualização de Redes

Sabe-se que um dos segmentos de mercado que mais cresceu nos últimos anos é

o dos computadores móveis, como os notebooks e os palmtops. Esse crescimento da

computação móvel e a necessidade de transmissão de dados interligando redes,

onde não é possível a utilização de meios físicos de transmissão, fomentou o de-

senvolvimento da tecnologia de redes sem fio, que tem evoluído constantemente.

As redes locais sem fio (Wireless Lan) já são uma realidade em vários ambientes

de redes, principalmente nos que requerem a mobilidade dos usuários. Essas

redes sem fio têm proporcionado uma melhora no acesso às informações, em ra-

pidez e mobilidade. Basicamente existem dois tipos de redes móveis sem fio: a

infra-estruturada e as redes ad hoc. As redes com a topologia ad hoc constituem

dispositivos capazes de trocar informações diretamente entre si, não precisando

de um Ponto de Acesso (PA) ligado em uma rede fixa como na topologia infra-

estruturada.

O problema de segurança nas redes wireless é agravado pelo fato dos dados

trafegarem em ondas de rádio ao invés de cabos, o que facilita o acesso às in-

formações transmitidas. Com o objetivo de solucionar este problema, diversos

protocolos de segurança surgiram, sendo um deles o WEP (Wired Equivalent Pri-

vacy).

O estudo de segurança fazendo uso do protocolo WEP, trabalho de iniciação

científica do aluno Adriano dos Santos Lucas (Lucas et al., 2006), veio ao encon-

tro da necessidade de se prover segurança para redes ad hoc. O trabalho teve

como objetivo, além de permitir um estudo sobre algoritmos criptográficos, es-

tudar redes sem fio por meio da ferramenta de simulação Network Simulator -
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NS2 (VINT, 2012), e propor modificações no protocolo WEP para torná-lo mais

seguro. Esse trabalho teve como subproduto a incorporação do protocolo WEP

na ferramenta NS2 para simulação posterior. Esse estudo, apesar de pontual e

apresentar pequenas contribuições, permitiu constatar a fragilidade, no aspecto

segurança, apresentada, de modo geral, pelos protocolos de rede sem fio.

A fragilidade no aspecto de segurança não está presente somente nas redes

sem fio, ela também está presente nas redes cabeadas. Fragilidades e vulnerabi-

lidades inerentes à própria estrutura dos protocolos de redes, que muitas vezes

são desenvolvidos sem nenhuma preocupação com segurança, normalmente re-

sultam em incidentes de segurança. O trabalho de iniciação científica realizado

pela aluna Mariana Massimino Feres (Feres et al., 2006a), (Feres et al., 2006b) foi

proposto para identificar problemas nesses protocolos. Foi estudado o protocolo

TCP em duas variações, o TCP Reno e HighSpeed TCP (HSTCP).

O controle de congestionamento é uma das tarefas realizadas pelos protocolos

da camada de transporte, entre eles o TCP. No caso citado, o controle de congesti-

onamento não é aplicável em redes de alta velocidade, uma vez que este limita a

janela de congestionamento em valores abaixo daqueles alcançáveis por esse tipo

de interligação (Rezende et al., 2005). Para suprir essa necessidade, vários pro-

tocolos de transporte direcionados para redes de alta velocidade estão surgindo,

entre eles, o HighSpeed TCP (HSTCP), uma versão modificada do TCP proposta

por Sally Floyd (Rezende et al., 2005).

O trabalho desenvolvido por Feres permitiu também avaliar, de acordo com

os experimentos realizados e os resultados obtidos, que o controle de congesti-

onamento HighSpeed apresenta melhor desempenho que o do TCP Reno. Essa

diferença é observada principalmente na vazão obtida, com taxas mais elevadas

no caso do controle HighSpeed. Isso ocorre porque a resposta do HighSpeed é man-

tida igual ao do TCP até uma determinada taxa de perda de segmentos, fazendo

com que a janela possua um valor maior que no TCP. Esse estudo permitiu avaliar

também a eficiência e a usabilidade da ferramenta Network Simulator reforçando a

razão do NS ser a ferramenta mais utilizada no meio acadêmico (Coutinho, 2003).

Esses trabalhos, apesar de apresentarem resultados pontuais, foram de grande

importância para o estabelecimento das bases para diversos trabalhos futuros e

19



a longo prazo. Um dos trabalhos vislumbrados foi o da utilização da ferramenta

NetKit (Rimondini, 2012) para fins educacionais.

O ensino e aprendizagem de redes de computadores não é uma tarefa simples.

Assim como diversas outras disciplinas da área de computação, é necessário um

conjunto de teoria e prática para reforçar o aprendizado (Rimondini, 2012). Entre-

tanto, diferentemente de uma disciplina de programação onde o aluno pode usar

um software livre em seu computador pessoal para executar um determinado al-

goritmo, criar um ambiente de redes exige investimento em equipamentos, o que

pode ser oneroso para a instituição de ensino e certamente muito mais difícil para

o estudante. Se o ambiente for acadêmico, ele é normalmente compartilhado com

outras disciplinas e modificações na configuração promovidas em uma disciplina

podem torná-lo indisponível para a realização de outras atividades.

Para a realização de atividades práticas de redes, em um laboratório físico con-

vencional, é necessário um conjunto de computadores adequados ao tamanho da

turma. Além disso, estes deverão estar conectados a um conjunto de roteadores

de boa qualidade, para que possam ser estudados, por exemplo, os protocolos de

roteamento dinâmicos. Além dos roteadores, switches, bridges e hubs devem es-

tar presentes. As senhas de administração destes dispositivos gerenciáveis, bem

como dos computadores, devem ser disponibilizadas aos alunos para que estes

possam alterar livremente a configuração e fazer os experimentos solicitados.

Foi com intuito de possibilitar que os alunos pudessem ter um melhor apren-

dizado de redes de computadores e, por conseguinte, de segurança em redes,

que foi desenvolvido o trabalho de iniciação científica do aluno Paulo Henri-

que Gurgel (Gurgel and Branco, 2010) que teve como objetivo o desenvolvi-

mento de diversas práticas de laboratório de ensino de redes utilizando a fer-

ramenta NetKit. Foram confeccionados ao todo aproximadamente 20 roteiros

de aulas práticas (http://www.paulogurgel.com.br/netkit.php) que vão desde

atividades mais simples ensinando o uso de hubs e switches até atividades mais

elaboradas que permitem ao aluno aprender de forma prática os conceitos de

gerenciamento de redes utilizando o protocolo SNMP (Simple Network Manage-

ment Protocol) e realizar ataques a redes virtuais fazendo uso da ferramenta Trin00

(http://packetstormsecurity.org).
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Essas práticas de laboratório, associadas aos tutoriais que as acompanham,

têm sido de extrema valia para os cursos de redes de computadores e outros cur-

sos relacionados: Engenharia de Segurança, Administração e Gerenciamento de

Redes (Gurgel et al., 2012). O estudo de protocolos como o IPV6 também tem

sido alvo de estudos. A geração de práticas de laboratório por meio da incorpo-

ração de drivers que permitem a emulação de redes sem fio no NetKit é o foco

do projeto de mestrado do aluno Paulo Henrique Gurgel, dando sequencia aos

estudos iniciados nos trabalhos de iniciação científica e de conclusão de curso

desenvolvidos pelo mesmo.

2.3.2 Ataques, Vulnerabilidades e Contramedidas

A internet, proporcionando conectividade em tempo real e abrangência mundial,

trouxe um crescimento sem precedentes no volume de informações disponíveis,

dificultando seu gerenciamento. Por outro lado, sua grande vulnerabilidade, ali-

ada à existência de novos atores mal intencionados no cenário tanto nacional

quanto internacional, fez crescer a preocupação com a proteção da informação

que por ela trafega, dando origem à Segurança da Informação.

Com o incremento da internet comercial em meados da década de 1990, a

questão da manipulação de informações e da sua segurança ganha maior ênfase,

pois a grande rede e seus protocolos, especialmente a família TCP/IP, foram cons-

truídos sem muita preocupação com a confidencialidade, a integridade, a dispo-

nibilidade e a autenticidade. As vulnerabilidades e as possibilidades de ataques

estão sempre presentes. Segurança da informação e comunicação implicam em

ações que objetivam viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a con-

fidencialidade e a autenticidade das informações.

Um ataque é uma tentativa de acesso não autorizado a um sistema ou enti-

dade, ou seja, é o que acontece quando uma ameaça tenta levar vantagem sobre

as vulnerabilidades de um determinado sistema. Um ataque (ou intrusão) pode

ser formalmente definido, segundo (Heady, 1990) como: "qualquer conjunto de

ações que tentem comprometer a integridade, confidencialidade ou disponibili-
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dade dos dados e/ou do sistema". Pode-se ainda definir um ataque, de forma

mais abrangente, como qualquer violação à política de segurança de um sistema.

Os ataques podem ser divididos em duas categorias: ataques ativos e ata-

ques passivos (Kurose and Ross., 2009). Ataques ativos correspondem às amea-

ças que alteram o sistema na tentativa de exploração de alguma vulnerabilidade

do mesmo, enquanto que os ataques passivos consistem em ameaças que sim-

plesmente observam as informações que trafegam no sistema. Neste último caso,

não são inseridas informações que exploram as vulnerabilidades desse sistema.

Segundo (Kurose and Ross., 2009), os principais tipos de ataques à rede de

computadores são: vírus, worms, port scanning - varredura de portas, DoS (Denial

of Service) - negação de serviço, DDoS (Distributed Denial of Service) - negação de

serviço distribuída. Diversas são as ferramentas utilizadas na tentativa de conter

os ataques. Entre elas merece destaque os sistemas de detecção de intrusão. Um

desses sistemas, foi estudado no trabalho de iniciação científica do aluno Mário

Cleber Bidóia, visando utilizar máquinas de estado para conceber cenários de

ataques e auxiliar na detecção de ataques (Bidóia and Branco, 2009). Entretanto,

o uso de máquinas de estado para a confecção de cenários de ataque não é algo

de fácil entendimento, tornando a escrita desses cenários um trabalho árduo.

Com objetivo de auxiliar nas tentativas de permitir um melhor tratamento

das questões de segurança e de auxiliar no provimento de facilidades na escrita

de cenários de ataques (mapeamento de situações de ataques) foi desenvolvido

o trabalho de mestrado do aluno Emerson Marconato (Marconato, 2011). Foi

proposta a utilização de Programação Orientada a Aspectos e UMLintr (Raihan

and Zulkernine, 2005; Hussein and Zulkernine, 2006) para a especificação desses

cenários de modo a permitir a geração automática de assinaturas, provendo desta

forma meios mais fáceis de proteção contra um ataque (Marconato et al., 2007).

Com uma análise cuidadosa é possível entender de forma clara a atuação e

o comportamento dos diversos elementos envolvidos desde o início até o final

de um ataque. Um dos problemas encontrados na área de redes, mais especi-

ficamente na área de segurança, é a falta de documentação e do uso de ferra-

mentas que auxiliem tanto na documentação quanto na detecção de problemas

e no entendimento desses problemas para que uma solução adequada possa ser
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encontrada. Uma boa documentação pode contribuir de forma significativa na

análise de medidas de prevenção e dos mecanismos de detecção de um ataque.

A utilização da UML permite incorporar grandes benefícios, pois de acordo com

Jurjens (2005), a UML é uma linguagem que permite a especificação de padrões

de modelagem conhecidos por um grande número de desenvolvedores.

Com o propósito de prover melhores medidas de prevenção a ataques foi de-

senvolvido o trabalho de mestrado do aluno Paulo Rogério de Mello Cardoso

(Cardoso, 2011). O objetivo do trabalho envolveu tanto a documentação quanto

a especificação de um cenário de ataque de Negação de Serviço Distribuído, al-

mejando facilidades e inovações na detecção deste tipo de ataque. Para isso foi

utilizada mais uma vez a UMLintr. Esse trabalho permitiu verificar a necessidade

de extensão da UMLintr para permitir a especificação de um ataque mais com-

plexo como é o ataque DDoS. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir

que um ambiente de rede que tem o objetivo de minimizar os riscos de um ata-

que de negação de serviço e, principalmente de um ataque de negação de serviço

distribuído, deve estar preparado e ter o conhecimento das formas de atuação

destes ataques.

No mundo real, a autenticidade de documentos legais, financeiros e outros é

definida por meio da presença de uma assinatura autorizada. Semelhante ao que

ocorre com as assinaturas por escrito, a assinatura digital necessariamente deve

ser verificável, não falsificável e incontestável (Kurose and Ross., 2009). Isso im-

plica que deve ser possível provar que um documento assinado por uma pessoa

foi realmente assinado por ela (verificável) e que apenas aquela pessoa poderia

ter assinado o documento (não falsificável), portanto a mesma não pode posteri-

ormente repudiar o documento e negar que o tenha assinado (incontestável).

O fato de se identificar como os ataques acontecem e até mesmo de fazer uso

de ferramentas para minimizar a efetividade de um ataque não impedem em

100% das vezes que o mesmo seja bem sucedido. Dessa forma, outros meios

e ferramentas são utilizados para prover segurança para informações e sistemas,

impondo diferentes barreiras aos atacantes. Dentre essas ferramentas encontram-

se a criptografia e as assinaturas digitais.
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A assinatura digital é uma tecnologia que permite dar garantia de integridade

e autenticidade a arquivos eletrônicos. É um conjunto de operações criptográficas

aplicadas a um determinado arquivo, tendo como resultado o que se convenci-

onou chamar de assinatura digital. Essa assinatura permite comprovar: que a

mensagem ou arquivo não foi alterado; que foi assinado pela entidade ou pessoa

que possui a chave criptográfica utilizada na assinatura.

Ao se considerar os dispositivos móveis, os mesmos não possuem um pro-

tocolo eficiente e usual para atribuir confiabilidade às transações, nem mesmo

para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados, assim como pagamen-

tos on-line e transferências de informações sigilosas. Além disso, constituem dis-

positivos embarcados e por esse motivo apresentam restrições de recursos. Essas

restrições e a inerente necessidade de segurança tornam-se um problema. Para

solucionar esse problema os alunos Vagner Schoaba (Schoaba, 2008) e Felipe Si-

kansi (Sikansi and Branco, 2010), em seus mestrado e iniciação cientifica respec-

tivamente, propuseram a ADDIMO, um mecanismo de assinatura digital para

dispositivos móveis capaz de autenticar e assinar informações trocadas pelos dis-

positivos (Schoaba et al., 2010). Foram utilizados os algoritmos RSA e SHA1 e

vários testes foram realizados com o intuito de validar e atestar a eficiência do me-

canismo proposto. Um sistema de pagamento seguro foi elaborado e executado

fazendo uso de dispositivos móveis como elementos de comunicação e atuantes

do processo de registro de compra e pagamento (Schoaba et al., 2011), (Sikansi

et al., 2011).

2.4 Considerações Finais

Sistemas computacionais distribuídos é uma área bastante abrangente que tem

tido especial importância, principalmente com o advento da Internet. Nesse sen-

tido, os esforços para melhorar os meios pelos quais as informações são distribuí-

das se tornam importantes. Os resultados obtidos com a proposição de índices

de carga e desempenho e seu uso por meio de agentes móveis, além da possibili-

dade de se utilizar mecanismos, algoritmos e políticas mais adequadas de escalo-
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namento de processos mostraram-se bastante satisfatórios, provendo melhorias

nos sistemas.

Obviamente que as redes de computadores, vistas como infraestrutura que

compõe a via de comunicação entre os elementos computacionais dispersos,

tornam-se elementos passíveis de investigação. De maneira análoga torna-se

quase impossível falar sobre redes de computadores sem falar sobre segurança

e sem realizar esforços no sentido de prover meios mais seguros para o tráfego

das informações.

Segurança é uma área que tem apresentado um interesse crescente de pes-

quisa, tanto no meio acadêmico quanto no meio comercial, justamente pelo fato

de que cada dia mais e mais pessoas tornam-se adeptas do uso da Internet e

possuem acesso às mais diversas informações. Nesse sentido, também foram re-

alizadas pesquisas com o intuito de mapear os cenários de ataques, para prevenir

e minimizar os riscos associados, bem como para a geração de assinaturas de ata-

ques e para o uso de assinaturas digitais e criptografia, como técnicas para preve-

nir e dificultar que ataques sejam bem sucedidos. Essa pesquisas apresentaram

resultados satisfatórios e bastante significativos.

Todas as pesquisas desenvolvidas durante a Fase I do trabalho da autora ti-

nham como objetivo solucionar problemas pontuais relacionados a domínios es-

pecíficos. Sistemas embarcados críticos, por outro lado, constituem sistemas mul-

tidisciplinares, envolvendo novos desafios e novas áreas de pesquisa. A aplicação

das pesquisas apresentadas neste capítulo serviu de motivação para a concepção

da pesquisa em sistemas embarcados críticos. No próximo capítulo são mapeadas

as pesquisas desenvolvidas em redes de computadores e sistemas distribuídos no

cenário dessa classe de sistemas.

25



Capítulo 3

Sistemas Embarcados

Críticos

Este capítulo tem como objetivo apresentar a trajetória atual de pesquisa da au-

tora, considerada a Fase II da sua carreira como pesquisadora, fase esta que se

iniciou após sua admissão como docente na USP e focada no desenvolvimento

de sistemas embarcados críticos seguros.

3.1 Considerações Iniciais

Como já mencionado, para o desenvolvimento de pesquisa aplicada, como é o

caso da que será apresentada neste capítulo, faz-se normalmente necessário um

envolvimento multidisciplinar. Este é o caso dos sistemas embarcados críticos

e suas aplicações, normalmente representadas por sistemas multidisciplinares

complexos.

A desvantagem em se trabalhar com um sistema complexo2 é o fato de que

a multidisciplinaridade torna a atividade de pesquisa algo mais difícil, contra-

riamente com o que se tem com uma pesquisa focada em uma área específica.

Isso ocorre uma vez que demanda conhecimentos diversos que se encontram es-

palhados em várias áreas do conhecimento. Para agrupar todo o conhecimento

2 Um sistema é dito ser um sistema complexo quando suas propriedades não são uma con-
sequência natural de seus elementos constituintes vistos isoladamente.

26



necessário, um esforço extra de composição de equipe de colaboração torna-se

imprescindível. Outro aspecto importante é o da realização física dos sistemas

em estudo. Muitas vezes eles não apresentam inovação científica, embora pos-

sam representar inovação tecnológica, eles invariavelmente demandam grande

quantidade de esforço e recursos para a sua concretização.

Mesmo demandando um esforço extra, a autora acredita que a pesquisa apli-

cada em sistemas tecnologicamente complexos, por meio da composição e do

agrupamento de competências, é um bom caminho para melhorar tecnologica-

mente o país e produzir uma pesquisa inovadora. Os resultados que serão apre-

sentados nas seções que se seguem parecem vir ao encontro dessa afirmação.

A título de exemplo, cabe apresentar a situação do Brasil em termos tecno-

lógicos. A maior parte da exportação brasileira se dá no setor agrícola, fazendo

com que as riquezas e as divisas do país sejam garantidas pela agricultura e não

pela produção tecnológica de outros segmentos, diferentemente da China, Russia

e Índia por exemplo. Nesses países, a colaboração e a pesquisa multidisciplinar

vêm merecendo destaque, justamente por prover melhorias e inovações tecnoló-

gicas. Cabe mencionar que grandes universidades, como é o caso de Harvard e

do MIT (Massachusetts Institute of Technology), também vêm apostando na multi-

disciplinaridade como meio de permitir avanços tecnológicos significativos.

O governo brasileiro por meio de políticas mais recentes, apoiado pelo Mi-

nistério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTi), FINEP, Fundações de Apoio

a Pesquisa (FAPs) entre outros, tem incentivado o trabalho em rede, visando a

colaboração. Cabe destaque para o incentivo à criação dos Institutos Nacionais

de Ciência e Tecnologia.

3.2 Perspectivas de Pesquisa

Com a chegada da autora na Universidade de São Paulo, com a acolhida no La-

boratório de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente (LaSDPC), e com

a criação do INCT-SEC, foi possível vislumbrar uma pesquisa mais unificada e

aplicada, dando origem a um trabalho mais focado e multidisciplinar. Nesse sen-

tido, na Figura 3.1 é ilustrado um mapa do esforço em pesquisa, que sintetiza o
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projeto acadêmico de pesquisa da autora para os próximos anos. A Figura 3.1 ser-

virá como pano de fundo para ilustrar diferentes layers da pesquisa. Essas layers

permitem definir desde estratégias de incorporação de alunos até visualizar as

colaborações de pesquisadores tanto nacionais quanto internacionais.

Ligando e desligando cada uma das layers pode-se então obter as visões estra-

tégicas que se deseja. Foram concebidas pelo menos 20 layers:

• Alunos de Iniciação Científica

• Alunos de Mestrado

• Alunos de Doutorado

• Alunos de Pós-doutorado

• Colaboradores

• Redes de Computadores e Sistemas Computacionais Distribuídos

• Engenharia de Software

• Hardware

• Sensoreamento Remoto

• Algoritmos Criptográficos

• Algoritmos Paralelos

• Publicações em Journals

• Publicações em Anais de Eventos Nacionais

• Publicações em Anais de Eventos Internacionais

• Artigos em Eventos de Iniciação Científica

• Veículos Aéreos Não Tripulados

• Inteligência Artificial
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• Controle

• Banco de Dados

• Materiais

O que se pretende com essa organização da pesquisa é o domínio da tecno-

logia de sistemas embarcados críticos seguros e inteligentes. Essa é uma visão

bastante macroscópica do problema, embora seja possível visualizar que os desa-

fios impostos por esse tipo de pesquisa são inúmeros. Em um primeiro instante,

os esforços concentram-se em dois grandes resultados tangíveis: veículos aéreos

não tripulados e sistemas embarcados críticos. Os trabalhos desenvolvidos pela

autora relacionados a esses resultados tangíveis são descritos nas seções 3.3 e 3.4.

No que tange os sistemas embarcados críticos, a importância tem sido dada na

fase de concepção dos mesmos. Os trabalhos têm focado até aqui metodologias

para o desenvolvimento dessa classe de sistemas. A possibilidade de contar com

a colaboração de vários pesquisadores, nacionais e internacionais, de áreas distin-

tas têm permitido realizar a tarefa de concepção de sistemas desse porte. Neste

sentido, a autora tem dedicado esforços em compor uma equipe colaborativa e

que tenha um objetivo principal, o desenvolvimento de sistemas embarcados crí-

ticos seguros.

O mapa ilustrado na Figura 3.1 é constituído basicamente de 3 níveis denomi-

nados: Tecnológico, Implementação e Conceitual. O eixo y do gráfico determina

o potencial de inovação das pesquisas realizadas em cada um desses níveis e o

eixo x o grau de envolvimento da autora com as áreas de pesquisa consideradas

necessárias para o desenvolvimento do cenário global da pesquisa. As cores dos

retângulos internos sugerem agrupamento por áreas, constituindo layers diferen-

tes para cada área.

O Nível Tecnológico apresenta os temas tecnológicos tratados em trabalhos

orientados pela autora ou realizados em colaboração com outros profissionais.

Grande parte desses trabalhos é realizado por alunos de iniciação científica.

Como é possível observar, a autora trata esses temas de forma mais superficial,

sem que ocorra um grau de envolvimento muito elevado, não constituindo o foco
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Figura 3.1: Mapa do esforço em pesquisa.

principal de pesquisa da autora e sim áreas que se fazem necessárias para a com-

posição de sistemas mais complexos.

O Nível Implementação apresenta os elementos de pesquisa que envolvem

implementação relacionada com disciplinas da ciência de computação. Essa im-

plementação é necessária para que as pesquisas mais conceituais, e foco de tra-

balho da autora, possam ser desenvolvidas, validadas e testadas. Os trabalhos

realizados no Nível Implementação são na maioria dos casos trabalhos de mes-

trado.

O Nível Conceitual, que na maioria das vezes envolve pesquisas que refletem

o estado da arte das áreas consideradas, é destinado na maior parte dos casos para

alunos de doutorado e pós-doutorado e requerem um alto grau de envolvimento

da autora.

As cores das áreas que compõem o mapa permitem observar os elementos

pertencentes a cada subconjunto específico, a título de exemplo, a cor vermelha

engloba as atividades relacionadas à área de sistemas computacionais distribuí-
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dos e redes de computadores. Essa composição permite avaliar as necessidades

e as lacunas existentes em cada um dos níveis para cada área específica, facili-

tando assim a alocação dos recursos humanos necessários para que as atividades

possam ser realizadas.

No mapa ilustrado na Figura 3.2 pode-se observar a localização das publica-

ções da autora. É possível observar que todo o conhecimento adquirido anterior-

mente se mostra necessário em uma pesquisa mais complexa e multidisciplinar.

As publicações relacionadas à Fase I encontram-se em amarelo enquanto que as

da Fase II encontram-se em azul.

Figura 3.2: Mapeamento das publicações.

Uma visão do mapa de esforço em pesquisa, que apresenta as orientações

em andamento é ilustrado na Figura 3.3. É importante enfatizar que nem todas

as áreas citadas pela autora no mapa serão cobertas pelas pesquisas realizadas

por alunos sob sua orientação. Muitas delas certamente serão conduzidas com a
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colaboração com outros grupos ou pesquisadores, como pode ser observado no

mapa de colaboração. Outros resultados necessários, que caracterizem elementos

tecnológicos, poderão ser obtidos a partir de produtos já disponíveis no mercado.

O que não se pode desconsiderar é a necessidade da existência desses elementos

para compor o quadro de pesquisa pretendido.

Figura 3.3: Mapeamento dos alunos sob orientação.

O mapeamento das colaborações, tanto nacionais (em vermelho) quanto inter-

nacionais (em amarelo), é apresentado na Figura 3.4. Alguns dos colaboradores

fazem parte do LSEC.

Dada a relevância da formação de recursos humanos, e tendo em vista que

muitos dos trabalhos desenvolvidos têm início na atividade de iniciação cientí-

fica, a Figura 3.5 ilustra os resumos de trabalho publicados em congressos por

alunos de iniciação científica. De modo análoga, a Figura 3.6 ilustra os alunos de

mestrado da Fase I e os de iniciação científica da Fase I e da Fase II já finalizados.
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Figura 3.4: Mapeamento das colaborações nacionais e internacionais.

3.3 Veículos Aéreos Não-Tripulados

Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) constitui um cenário típico de um sistema

embarcado crítico complexo. O fato de constituir uma aplicação típica e, de um

conhecimento prévio por parte de um dos componentes do grupo no qual a au-

tora está inserida, esse se tornou o sistema embarcado crítico alvo para a aplicação

das demais pesquisas realizadas. O desenvolvimento de VANTs convencionais

não é propriamente inovador, mas ainda constitui um desafio, principalmente no

Brasil. O fator que merece destaque não é o simples desenvolvimento de aerona-

ves que possam voar e cumprir uma missão, mas sim que essas aeronaves possam

ser seguras e apresentar elevados níveis de inteligência embarcada. A proposição

e a definição dos fatores que possam vir a prover inteligência e segurança a essas
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Figura 3.5: Mapeamento dos resumos de iniciação científica publicados.

aeronaves constituem os elementos motivadores e desafiadores para os trabalhos

desenvolvidos pela autora nesse contexto.

O termo VANT foi adotado pela FAA (Federal Aviation Administration) e pela

comunidade acadêmica internacional para designar sistemas que incluem não

apenas os aviões, mas todos os elementos associados, tais como a carga paga

(payload), a estação de controle terrestre e os links de comunicação (GAO, 2008).

Um VANT pode operar por um longo período de tempo sem a intervenção de

um operador humano. VANTs têm sido amplamente utilizados na agricultura de

precisão, segurança nacional (missões militares) e monitoramento ambiental. Al-

guns trabalhos foram publicados nessa área, demonstrando a viabilidade do uso

desses veículos como ferramentas importantes para realização da agricultura de

precisão e no monitoramento ambiental (Trindade Jr et al., 2010), (Branco et al.,

2011a). Existem diferentes tipos de VANTs apresentando diferentes capacidades.
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Figura 3.6: Mapeamento dos alunos de mestrado da Fase I e de iniciação científica
das Fases I e II já concluídos.

Algumas aeronaves podem voar de forma autônoma, seguindo uma trajetória de

vôo pré-programada (baseada em um grid ou uma sequência de waypoints), con-

forme demonstrado também no artigo (Trindade Jr et al., 2010), enquanto outras

voam recebendo comandos a partir de estações terrestres operadas por pilotos.

O tamanho da aeronave pode variar desde o micro até o grande, e a estação

de controle terrestre pode ser implementada em smartphones, tablets, notebooks ou

redes de estações de trabalho (estações de controle distribuídas). O avião pode

variar não apenas em tamanho, mas também na forma, no tipo de propulsão e no

desempenho. A interface homem-máquina pode variar desde um joystick até uma

interface de usuário tangível (por exemplo, uma mesa tangível com realidade

aumentada). O desempenho dos links de comunicação e o tipo de carga também

são muito importantes para cumprir a missão destinada ao sistema. O capítulo de
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livro (Trindade Jr et al., 2012) publicado pela autora em cooperação com outros

profissionais destaca as características dessas aeronaves e apresenta uma tabela

que visa elucidar a classificação de um VANT. Esse capítulo destaca, também,

o VANT Tiriba desenvolvido no escopo do INCT-SEC em parceria com a AGX

Tecnologia e que tem servido de base para todos os estudos realizados a partir de

2009 (Branco et al., 2011a).

Todos os artigos relacionados a VANTs encontrados na literatura apresen-

tam VANTs implementados usando abordagens tradicionais (Roadmap34, 2009),

(Valavanis, 2007), (Roadmap32, 2009), (Roadmap30, 2005), (Roadmap27, 2002),

(Force, 2009).

Existem roadmaps que ilustram os avanços esperados para os VANTs, publica-

dos periodicamente por organizações militares, como a Força Aérea dos Estados

Unidos (Roadmap32, 2009). Isso implica que na visão da autora a concepção de

VANTs não é o conceito principal, mas sim a concepção de VANTs inteligentes

e seguros, tendo em vista que os VANTs, dentro dos próximos 10 anos, devem

dominar uma boa parte do espaço aéreo para a realização de diferentes missões,

desde agrícolas, passando por inspeções de fronteira chegando até ao transporte

automático de cargas. Nesse sentido, acredita-se que em um futuro não muito

distante, as únicas aeronaves tripuladas que deverão permanecer atuantes são

as que transportam passageiros, a exemplo do que ocorre em outros sistemas de

transporte, por exemplo, o metroviário onde o condutor precisa atuar somente

em emergências.

Computação orientada a serviços é um paradigma que utiliza serviços como

blocos básicos para o desenvolvimento de aplicações. Esse paradigma permite

que aplicações sejam construídas em uma rede de cooperação que atravessa as

fronteiras das universidades e organizações. Esses blocos devem, entretanto, se-

guir padrões.

Arquiteturas orientadas a serviços (Service-Oriented Architecture - SOA) têm re-

cebido atenção significativa da comunidade de desenvolvimento de software, em-

bora haja alguns entendimentos conflitantes sobre os conceitos e o uso de SOA.

Vários tipos de arquiteturas orientadas a serviços surgiram e Web Services são a

implementação mais comum (Erl, 2005). Esta implementação permite a interope-
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rabilidade de aplicações com o uso de uma série de padrões baseados em XML

(eXtensible Markup Language).

A vantagem de usar o paradigma SOA é a interoperabilidade alcançada com

a utilização de XML, que permite não apenas comunicação convencional na Web,

mas também comunicação entre dispositivos que vão desde um sensor pequeno

até equipamentos domésticos sofisticados, comerciais ou industriais. Componen-

tes autodescritivos abertos que permitem integração rápida são característicos

nesse tipo de paradigma.

Embora a utilização de SOA no domínio de aplicações voltadas para negócios

(Tecnologia de Informação – TI) esteja bem estabelecida, vários aspectos devem

ser considerados no domínio dos sistemas embarcados, principalmente a dispo-

nibilidade de recursos suficientes (poder de processamento e capacidade de me-

mória). Sistemas embarcados estão ligados ao rápido crescimento da Internet,

tecnologias de comunicação, computação pervasiva e aparelhos eletrônicos por-

táteis. Os tamanhos dos sistemas vão desde pequenos até sistemas grandes, com-

plexos e multicore. Em muitos deles há recursos suficientes para que seja possível

a utilização de Web Services.

Sistemas embarcados críticos possuem alguns requisitos especiais. O desem-

penho em tempo real é quase obrigatório e deve ser garantido em qualquer cir-

cunstância. Alguns mecanismos de SOA, por exemplo, a descoberta de serviços,

têm potencial para comportamento não determinístico e não compatível com os

requisitos básicos de sistemas embarcados críticos. Por outro lado, sistemas em-

barcados críticos complexos podem ser quase sempre divididos em seções críti-

cas e não críticas (ou de baixa criticidade). Apesar de possuírem algoritmos mais

complexos, as seções críticas são normalmente menores do que as seções não crí-

ticas do código.

Muitos sistemas embarcados complexos estão associados a um sistema de in-

formação de alto nível. SOA pode prover a integração entre serviços de sistemas

embarcados de baixo nível com serviços de sistemas de informação de alto nível.

Essa integração ainda constitui elemento de estudo, apesar de serem muitos os

trabalhos relacionados encontrados na literatura (Thramboulidis et al., 2008; Erl,

2005; Karkanakov, 2005; Karkanakov and Spasov, 2005).
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Esse uso crescente de VANTS deve fazer com que eles se tornem cada vez mais

comum, passando a ser comercializados de forma mais ampla. Nesse cenário,

propôs-se o trabalho do aluno de doutorado Douglas Rodrigues que consiste na

utilização de arquitetura orientada a serviços em sistemas embarcados críticos.

Isso deve facilitar o desenvolvimento de aplicações automatizadas de VANTs,

permitindo que esses veículos possam ser inseridos e incorporados mais facil-

mente no espaço aéreo compartilhado e contribuindo para a sua disseminação.

Mais especificamente, esse trabalho tem como foco o desenvolvimento de um fra-

mework, denominado KBF (Knowledge Based Framework for Dynamically Changing

Applications), para a utilização de Web Services em seções de baixa criticidade de

sistemas embarcados críticos complexos, com foco no subsistema de controle de

missões de aeronaves não tripuladas. Os resultados preliminares deste trabalho

foram publicados em (Rodrigues et al., 2011d).

O KBF deverá permitir a definição de Web Services dinamicamente, depen-

dendo da configuração atual do sistema, da disponibilidade de Web Services com-

ponentes e de uma base de dados com informações de contexto previamente defi-

nida. Mais especificamente, o sistema utilizará informações de contexto e de mo-

nitoramento para compor ou gerar serviços com diferentes níveis de precisão/-

segurança/confiabilidade/desempenho de forma dinâmica e inteligente (Rodri-

gues et al., 2011e).

As aplicações orientadas a serviços são altamente distribuídas e dinâmicas, e

utilizam serviços dos quais só se conhece a interface de utilização, sem informa-

ções, normalmente, sobre a sua qualidade. Essas oportunidades de mau funcio-

namento são inúmeras, podendo acarretar grandes perdas para as empresas, or-

ganizações e sistemas que utilizam essa tecnologia. Neste contexto é importante

considerar a segurança como um aspecto fundamental na construção de Web Ser-

vices, pois podem existir consequências financeiras ou legais se dados forem in-

terceptados por terceiros ou se dados fraudulentos forem aceitos como válidos.

Buscando solucionar esse problema o trabalho de mestrado do aluno Douglas

Rodrigues proveu uma avaliação e comparação de diretrizes e a adequação de

técnicas que permitem não somente a criação de Web Services seguros, mas tam-

bém a validação dos serviços utilizados para determinar se a aplicação final pos-
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sui as características desejadas no que diz respeito ao desempenho e à segurança.

Nesse sentido, foram analisadas as principais especificações de segurança em-

pregadas em Web Services no contexto atual, bem como avaliados os algoritmos

criptográficos e o comprimento das chaves utilizadas. As especificações e meca-

nismos como WS-Security, WS-Policy, WS-SecureConversation, entre outros foram

tratados e utilizados. A relação segurança/desempenho foi abordada e avalia-

ções relativas às necessidades inerentes tanto da aplicação quanto dos clientes

com relação a essas duas características foram definidas. Uma arquitetura de

segurança para Web Services foi criada e mostrou-se bastante eficiente na propo-

sição de Web Services seguros (Rodrigues et al., 2011c), (Rodrigues et al., 2011b),

(Rodrigues et al., 2010), (Rodrigues et al., 2011a), (Rodrigues and Branco, 2010),

provendo resultados que serão utilizados no seu doutorado.

As contramedidas relacionadas aos principais ataques relacionados a Web Ser-

vices também têm sido alvo de estudo e pesquisa. Nesse sentido, os estudos apre-

sentados em (Rodrigues et al., 2012) vão ao encontro de elucidar e apresentar

os principais mecanismos e ferramentas utilizados frequentemente na tentativa

de minimizar esses ataques. Esse trabalho, além de possibilitar a proposição de

contramedidas e ferramentas para minimizar os riscos de ataques serviu também

como ponte para estreitar relacionamentos internacionais, a exemplo do profes-

sor Marco Vieira da Universidade de Coimbra. Trabalhos de iniciação científica

estão sendo desenvolvidos no sentido de desenvolver ferramentas ainda mais ro-

bustas para prover segurança a aplicações orientadas a serviço, como é o caso da

iniciação científica do aluno Ademir Takeo Akabane.

O estudo de algoritmos criptográficos como o ECC (Elliptic Curve Crypto-

graphy) tem o intuito de prover segurança aos sistemas embarcados críticos bus-

cando um equilíbrio entre a segurança e o desempenho das aplicações que são

executadas. Esse é o trabalho que tem sido desenvolvido pelo aluno de mestrado

Daniel Fernando Pigatto em colaboração com a aluna de iniciação científica Na-

tássya Silva. Resultados preliminares que apontam para melhores tempos de res-

posta obtidos com o uso desse algoritmo em dispositivos em movimento foram

publicados em (Pigatto et al., 2011) e (Pigatto et al., 2012).
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3.3.1 Modelo de Referência para Veículos Aéreos Não Tripula-

dos

Arquitetura é uma estrutura que identifica, define e organiza componentes. O

relacionamento e os princípios de projeto dos componentes, funções e interface

estabelecidas entre subsistemas também podem ser organizadas e definidas por

uma arquitetura.

Um modelo de referência para uma arquitetura é uma arquitetura onde as

entidades, relacionamentos e unidades de informação envolvidos nas interações

entre e dentro dos subsistemas e componentes são definidos e modelados. Em

resumo, é um modelo que incorpora o objetivo básico ou a ideia do sistema e

pode ser considerado como uma referência para várias finalidades.

O NIST (National Institute of Standards and Technologies) provê um modelo de

referência para VANTs (NIST, 2002). Neste padrão específico, o modelo de refe-

rência foi proposto para especificar regras militares, usos e comandos de forma

compreensível e intuitiva para um comandante humano.

Para que o KBF possa ser desenvolvido, a divisão entre partes críticas e não

críticas de um sistema embarcado crítico complexo pode ser feita a partir da defi-

nição de um modelo de referência. Essa definição inclui os serviços e protocolos

entre as camadas do modelo. A proposta desse modelo de referência para siste-

mas embarcados críticos e a definição das camadas e dos protocolos constitui o

trabalho a ser desenvolvido no doutorado do aluno Emerson Alberto Marconato.

A separação em camadas permite que o sistema seja dividido em subsistemas

que podem ter implementações diferentes e ajuda separar em diversos níveis de

criticidade as partes que compõem um sistema embarcado crítico complexo.

3.3.2 MOSA - Mission-Oriented Sensor Array

Uma das partes do sistema com baixa criticidade em segurança é o controle de

missões. O trabalho de mestrado do aluno Rayner de Melo Pires (Branco et al.,

2011b) tem como objetivo o desenvolvimento de um mecanismo plug-and-play
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para arranjos inteligentes de sensores. Essa interface é composta basicamente

por dois elementos, a SSI (Smart Sensor Interface) e o SSP(Smart Sensor Protocol).

A SSI é um conceito que facilita a integração da carga paga (payload) em um

VANT, normalmente representada por sensores, para a realização de missões es-

pecíficas. Com a SSI, a missão é isolada da aeronave e passa a ser definida por um

arranjo de sensores ou MOSA (Mission Oriented Sensor Array) (Rodrigues et al.,

2011e), (Pires et al., 2011). A aeronave provê a capacidade de deslocamento ao

sensor. O sensor é responsável pela missão, direcionando a aeronave para sua

realização.

Nem sempre a aeronave pode preencher todos os requisitos necessários para

cumprir uma missão específica. Quando conectados, a aeronave e o sensor

comunicam-se usando o SSP para trocar informações com o objetivo de decidir

sobre os requisitos necessários para a realização da missão. Como resultado, a

missão pode ser completamente viável, parcialmente viável ou inviável. Essa

etapa é realizada sempre que um novo sensor é conectado. As missões podem ser

adaptativas e algumas configurações podem mudar durante a execução de uma

missão. A descoberta de serviços proporcionada por SOA pode ser utilizada para

permitir que o sensor escolha ou permita a composição do serviço mais adequado

para executar a missão proposta.

Diferentes missões, definidas por diferentes subsistemas MOSA e diferentes

VANTs, podem ser integrados pelo KBF, que pode fornecer mecanismos para a

escolha do melhor serviço que se ajuste ao cenário de utilização do sistema. Este

é o mecanismo básico da implementação da SSI e do SSP, fazendo com que a

missão possa ser adaptativa.

Quando a unidade MOSA é conectada, a SSI/SSP provê mecanismos para a

configuração automática (plug-and-play) tanto da unidade quanto da aeronave,

determinando-se neste momento a possibilidade de execução da missão, mesmo

que de forma parcial. Uma indisponibilidade de um serviço em uso durante

a execução de uma missão pode ser contornada pela descoberta de um serviço

equivalente. Caso ele exista, a missão poderá ser retomada, com a eventual pe-

nalidade de perda de alguma funcionalidade ou precisão.
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Fazendo uso da possibilidade da existência de diferentes MOSA, o trabalho da

pesquisadora Adimara Culturato (com bolsa de pós-doutorado solicitada junto a

FAPESP) (Culturato et al., 2011), tem como objetivo o mapeamento de doenças

em plantações de eucalipto fazendo uso de imagens coletadas por VANTs. A es-

pecificação de um MOSA para detecção dessas doenças permitirá que as informa-

ções sejam disponibilizadas mais rapidamente e com menor custo. Além disso,

o mapeamento das pragas e doenças permite a aplicação localizada de defensi-

vos, com consequente vantagens econômicas de preservação do meio ambiente.

Esse trabalho tem sido desenvolvido em parceria com o professor Onofre trin-

dade Junior da USP, com o professor Edson L. Furtado da UNESP de Botucatu,

e com o professor Paulo Estevão Cruvinel da Embrapa Instrumentação. Oportu-

nidades de pesquisa conjunta têm sido vislumbradas e estão em negociação com

pesquisadores da Purdue University e com a University of Surrey.

O trabalho de mestrado da aluna Natássya Silva (Cruvinel and et. al., 2011)

também vem ao encontro das necessidades na área da agricultura, e portanto

também terá colaboração, além do professor Onofre, do professor Paulo Cruvi-

nel. O trabalho da aluna visa o desenvolvimento de um sistema de comunicação

seguro para troca de informações entre um VANT e um avião tripulado. O obje-

tivo do avião tripulado é o de fazer a pulverização em áreas de plantio, enquanto

que o do VANT é de averiguar a deriva causada por essa pulverização. Estudos

serão realizados no intuito de diagnosticar a viabilidade do uso de um VANT do

tipo VTOL (Vertical Take-Off and Landing) para esse tipo de aplicação.

Como já mencionado, em um futuro próximo, VANTs devem popular boa

parte do espaço aéreo para a realização de diversas missões. O estudo da estra-

tégia de utilização do espaço aéreo tem sido liderado pelo professor João Batista

Camargo Júnior, da Poli-USP, e realizado em parceria com autora, com o profes-

sor Onofre e outros pesquisadores do LSEC. Neste cenário, as aeronaves devem

coordenar o uso do espaço aéreo, sem intervenção humana.

A ausência de piloto a bordo da aeronave não tripulada suscita outra ques-

tão importante: a substituição das outras funcionalidades desempenhadas pelo

piloto humano. A esta substituição propôs-se a denominação In-flight Awareness

(IFA) (Rodrigues et al., 2011e). O piloto humano pode sentir odores alarman-
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tes, avaliar a formação de nuvens, ouvir ruídos não habituais, sentir vibrações

incomuns, ouvir e transmitir comandos para a torre de controle, bem como ficar

ciente das fronteiras políticas e das características do solo sobrevoado. Todo esse

conhecimento pode ser utilizado para evitar situações perigosas e selecionar o

melhor procedimento em situações de emergência. SOA tem grande potencial

para dar suporte à implementação da IFA, devido ao seu comportamento natu-

ralmente dinâmico. As definições e o tratamento adequado da IFA, como uma

extensão da filosofia sense and avoidance, bem como a definição nesse escopo do

link de comunicação/transmissão digital seguro e criptografado é o objetivo prin-

cipal do trabalho de doutorado que será iniciado pelo aluno Daniel Pigatto logo

após a conclusão do seu mestrado, estimada para abril de 2012.

3.4 Metodologias para o desenvolvimento de Siste-

mas Embarcados Críticos

Sistemas embarcados são considerados críticos quando eventos de falha podem

acarretar perdas de vidas humanas ou perdas de ativos de alto valor. Em algu-

mas aplicações, como na aviação, sistemas embarcados críticos devem apresentar

taxas de falha tão baixas como uma falha grave a cada 105 até 109 horas de opera-

ção.

Sistemas embarcados estão se tornando cada vez mais complexos tanto em

hardware quanto em software. Sistemas multicore e multiprocessadores estão se

tornando comuns, aumentando ainda mais a complexidade do software (Berga-

maschi et al., 2003). Por outro lado, eles estão se tornando mais e mais comuns

em ambientes domésticos e profissionais para o controle ou gerenciamento de

informação.

A construção de software para sistemas embarcados é normalmente mais com-

plexa do que para outros sistemas computacionais. Em tais sistemas, o software

tem que se comunicar em baixo nível com dispositivos de hardware, e deve fun-

cionar por dias e até anos sem parar mesmo em ambientes hostis (alta tempera-

tura, umidade, vibração) (Douglass, 2004). Além disso, há limitações de recursos,

43



como memória e processamento, sendo necessárias soluções para otimização dos

programas, o que não ocorre em outros sistemas computacionais que dispõem de

recursos mais abundantes e não têm que atender requisitos de tempo real.

Sistemas embarcados críticos devem seguir normas elaboradas por associa-

ções de empresas, órgãos governamentais, como, por exemplo, a RTCA (Radio

Technical Commission for Aeronautics). Essas normas são importantes para garantir

a confiabilidade e adequabilidade desse tipo de sistema, e mais que isso, equi-

pamentos críticos não podem ser comercializados e aplicados sem a sua devida

homologação por essas normas. Não basta, simplesmente, projetar e construir

um sistema para aplicações críticas que funcione, é preciso que todo o projeto

e desenvolvimento sejam baseados em normas e metodologias que tornem esse

equipamento seguro e comercializável. Muitas vezes, esse aspecto é mais difícil

de ser cumprido do que a técnica envolvida na especificação e implementação do

sistema.

O desenvolvimento de sistemas embarcados demanda, dessa forma, uma me-

todologia de engenharia de software diferenciada da adotada para sistemas de

informação (Hugues et al., 2008). Nesse sentido, iniciou-se a investigação de me-

todologias de desenvolvimento que possam atender não somente as necessidades

particulares dessa classe de sistemas como também as necessidades específicas

das normas e processos de certificação desses sistemas.

A metodologia inicialmente proposta é a chamada SAFE-CRITES (Braga et al.,

2011c), (TrindadeJr et al., 2009). A SAFE-CRITES permite o desenvolvimento de

aplicações críticas com diferentes níveis de complexidade e desempenho. Como

meio de avaliar a metodologia foi desenvolvido um sistema de orientação e con-

trole automático de uma aeronave não tripulada. Fazendo uso da SAFE-CRITES

é possível que o software de produtos similares possam ser desenvolvidos com

pouco esforço, apenas reorganizando e re-mapeando os blocos funcionais já de-

senvolvidos.

Os resultados preliminares indicam que o uso do SAFE-CRITES fornece maior

confiabilidade para o sistema em desenvolvimento e também facilita a geração da

documentação necessária para os processos de certificação, por exemplo, aquelas

baseadas no padrão da DO178B. Como outro benefício, fornece aos projetistas de
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sistemas embarcados críticos uma abordagem de desenvolvimento melhorada,

reduzindo significativamente o risco de erros de projeto, bem como uma conside-

rável redução dos tempos totais de concepção e implementação desses sistemas.

A metodologia SAFE-CRITES encoraja a reutilização de componentes pré-

certificados, sempre que possível, como forma de aumentar a produtividade e

qualidade. Quando a reutilização não for possível, o processo indica os itens que

devem ser criados e validados para garantir a qualidade desejada, a fim de tornar

possível a certificação a posteriori. Sempre que novos componentes são criados e

validados, são documentados e inseridos em um repositório para reutilização fu-

tura (Braga et al., 2011a). O projeto e a construção de uma aeronave não tripulada,

denominada Tiriba (Branco et al., 2011a), foram desenvolvidos utilizando-se essa

metodologia.

No final do projeto da aeronave Tiriba, uma avaliação foi realizada para ver

em que medida a reutilização de software seria possível para uso no hardware de

um novo projeto, o SARVant, que possui um hardware completamente modifi-

cado e desenvolvido para atender a novas exigências. Embora possam ser reu-

tilizados depois de alguns ajustes, os artefatos produzidos no projeto Tiriba não

cumprem integralmente os requisitos do maior domínio representado pela famí-

lia SARVant. Este é o lugar onde linhas de produto de software podem ajudar e,

nesse sentido, foi proposta a extensão da SAFE-CRITES. A ProLiCES (Braga et al.,

2011b) constitui, dessa forma, uma extensão do SAFE-CRITES, com base em linha

de produtos de software para apoiar o desenvolvimento de sistemas embarcados

críticos seguros (Braga et al., 2012).

O desenvolvimento dessas metodologias tem sido intensificado e novas ideias

têm sido elaboradas e abordadas no sentido de cuidar de forma mais enfática do

processo de certificação. Metodologias com vistas a certificação, principalmente

voltadas para linha de produtos de software, são ainda inexistentes e constituem

uma área ampla de estudo e pesquisa. Essa linha de pesquisa tem sido liderada

pela professora Rosana Terezinha Vaccari Braga, pesquisadora membro do LSEC

e desenvolvida em colaboração com outros pesquisadores como os professores

Onofre Trindade Junior e Paulo Cesar Masiero da USP, o pesquisador Martin Bec-
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ker do Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering da Alemanha e o

pesquisador Luciano de Oliveira Neris da empresa AGX Tecnologia.

3.5 Considerações Finais

É inegável a importância apresentada pelos sistemas embarcados críticos atual-

mente. Quase 90% dos sistemas computacionais existentes são uma forma de

sistema embarcado. A criticidade desses sistemas tem sido cada vez mais fre-

quente, uma vez que eles têm desempenhado funções que podem colocar vidas

humanas e equipamentos de alto valor econômico em risco.

A segurança desses dispositivos, tanto no sentido de segurança das informa-

ções que são transferidas quanto ao acesso aos sistemas físicos e lógicos é um

fator que tem merecido atenção não só da comunidade acadêmica, mas também

da comunidade empresarial e dos órgãos governamentais.

Um dos sistemas embarcados críticos que tem merecido atenção são os

VANTs. O desenvolvimento e a utilização desses veículos requerem o uso de

diversos conceitos, levando a necessidade de equipes multidisciplinares de pes-

quisadores.

Esse capítulo apresentou as pesquisas que foram e estão sendo desenvolvi-

das pela autora no sentido de conceber VANTs seguros e inteligentes, partindo

da sua idealização por meio de modelos (uso de matlab/simulink) e fazendo uso

de metodologias apropriadas para o seu desenvolvimento. Mostrou ainda que

as pesquisas estão em andamento e devem ser conduzidas por um período que

provavelmente ultrapasse a duração da carreira de pesquisa da autora. A com-

plexidade e as possibilidades de atuação nessa área são imensas, permitindo que

muitas propostas e idealizações discutidas e pesquisadas hoje venham a ser apli-

cadas e utilizadas nos próximos 10 anos.

O próximo capítulo apresenta as reflexões e os trabalhos futuros.
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Capítulo 4

Conclusões

4.1 Discussões e Reflexões

Esse texto sistematizado descreve o trabalho de pesquisa em sistemas distribuí-

dos e redes de computadores e a produção científica da autora após a conclusão

do seu doutorado em 2004.

Em 2008, com sua contratação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Com-

putação - ICMC-USP e a aprovação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia

em Sistemas Embarcados Críticos - INCT-SEC, foi criado o Laboratório de Siste-

mas Embarcados Críticos - LSEC e iniciada uma atuação mais focada na pesquisa

em sistemas embarcados críticos seguros. Tanto o INCT-SEC quando o LSEC

têm sido de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades de

pesquisa relacionadas a esse tema, pois permitiram aglutinar pessoas e compor

uma equipe multidisciplinar capaz de resolver e solucionar problemas aplicados

complexos.

O desenvolvimento de sistemas embarcados críticos, com foco em aviônicos,

é fator de grande relevância no cenário nacional, bem como os aspectos de segu-

rança desses sistemas. Diversos resultados relevantes foram obtidos, com avan-

ços significativos em problemas importantes, como é o caso do controle de voo

de aeronaves não tripuladas.
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A autora tem investido esforços principalmente na área de segurança e no

que se refere a comunicação entre dispositivos. Essa comunicação segura e o

uso dos diferentes mecanismos e ferramentas que garantam essa segurança tem

permitido a obtenção de resultados relevantes. Sendo os sistemas embarcados

críticos uma classe importante de sistemas, prover sistemas embarcados críticos

seguros é o foco das pesquisas da autora.

Esse foi o panorama no qual a autora investiu seus esforços de pesquisa nos

últimos anos, e que possibilitou o aumento da sua participação, inserção e con-

tribuição no meio acadêmico. Essa inserção se deu por meio da participação

em eventos científicos, apresentando trabalhos, palestras, tutoriais e seminários,

tanto em conferências nacionais e internacionais como: Simpósio Brasileiro de

Inteligência Artificial - SBIA, Congresso Latinoamericano de Informática - CLEI,

Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web - WebMedia, Unmanned Air-

craft System Latin Conference - UAS Latin, entre outros.

É nesse panorama multidisciplinar que todos os alunos, tanto de graduação

quanto de pós-graduação sob orientação da autora, estão focados e trabalhando.

Os resultados obtidos com essas pesquisas não somente têm sido publicados em

eventos científicos, como também tem atraído grande atenção da mídia, por meio

de reportagens impressas e na TV. Também têm atraído interesse de empresas e

de organizações governamentais, provendo parcerias como: Exército, Polícia Mi-

litar Ambiental, AGX Tecnologia, entre outras empresas e instituições. A colabo-

ração de pesquisadores internacionais e nacionais tem possibilitado a integração

com diferentes grupos de pesquisa. Essas parcerias devem resultar em novas pes-

quisas e novos desafios a serem vencidos com potencial para contribuir de forma

significativa no aprimoramento do cenário tecnológico nacional.

4.2 Trabalhos em Andamento e Futuros

Nos próximos anos a autora pretende continuar focando suas pesquisas no de-

senvolvimento de sistemas embarcados críticos seguros. O mapa de esforço em

pesquisa apresentado na seção 3.2 é uma ferramenta importante para a manuten-
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ção do foco das pesquisas e para que elas possam atingir os objetivos estabeleci-

dos.

As áreas coloridas na Figura 4.1 são as de maior envolvimento e contribuição

da autora. É possível observar que são áreas bastante vastas e que vários anos

de pesquisa serão necessários para investigar e pesquisar as possibilidades e os

desafios apresentados por elas.

Figura 4.1: Mapeamento das publicações.

A autora tem investido em cooperações com outros grupos de pesquisa tanto

no Brasil como no exterior. O aluno de doutorado Douglas Rodrigues deve no

início de 2013 realizar estágio sanduíche de um ano em universidade estrangeira

que tem trabalhos importantes na área. Essa, entre outras ações, deve permitir

uma maior integração com pesquisadores estrangeiros.
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