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Resumo

As aplicações baseadas em Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) estão

ganhando espaço no mercado e com o avanço das tecnologias relacionadas à IoT, percebe-

se uma grande quantidade de vulnerabilidades que podem ser exploradas por agentes

maliciosos. Este projeto tem como objetivo aprimorar a segurança de uma aplicação

residencial que armazena dados de monitoramento. Para isso, a aplicação desenvolvida

tem como base o uso das tecnologias de cadeia de blocos e contratos inteligentes, que

agregam segurança à aplicação através de caracteŕısticas como a imutabilidade e controle

de acesso. A proposta desenvolvida suporta também o gerenciamento de permissões aos

dados dos usuários no cenário residencial. Utiliza-se uma cadeia de blocos Ethereum com

três contratos inteligentes que gerenciam os registros de eventos e dão suporte ao controle

de acesso aos dados de cada residência. Idealiza-se um consórcio de empresas, responsável

por administrar os clientes que utilizam a aplicação residencial e por gerenciar, armazenar

e autorizar o acesso aos dados de todos os clientes. Avalia-se o desempenho da aplicação

proposta por meio da análise do atraso inserido pelo uso da cadeia de blocos e dos contratos

inteligentes para realizar ações. Para tanto, uma aplicação semelhante é implementada

utilizando apenas um banco de dados que fornece o acesso aos dados monitorados que

estão armazenados. A avaliação é feita de forma comparativa, investigando os tempos

necessários para realização das ações em função da quantidade de dados armazenados

pela aplicação. Os resultados mostram que o atraso inserido pelo uso da cadeia de blocos

e dos contratos inteligentes tem pouco impacto no tempo de espera do usuário. Além

disso, a convergência dos resultados para valores similares mesmo quando a quantidade

de dados armazenados aumenta, indica a corretude da aplicação proposta.

Palavras-chave: Cadeia de Blocos, Casa Inteligente, Controle de Acesso, Ethereum,

Internet das Coisas.
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Abstract

Applications based on the Internet of Things (IoT) are gaining ground in the mar-

ket and with the advancement of IoT-related technologies, a large number of vulnerabilities

are perceived that can be exploited by malicious agents. This project aims to improve

the security of a residential application that stores monitoring data. To this end, the

application developed is based on the use of blockchain technologies and smart contracts,

which add security to the application through features such as immutability and access

control. The developed proposal also supports the management of user data permissions

in the residential scenario. A Ethereum blockchain is used with three smart contracts that

manage event logs and data access control for each household. A consortium of companies

is conceived, responsible for managing the customers who use the residential application

and for managing, storing and authorizing access to all customers’ data. The performance

of the proposed application is evaluated through the analysis of the delay inserted by the

use of the blockchain and smart contracts to perform actions. For this, a similar applica-

tion is implemented using only a database that provides access to the monitored data that

are stored. The evaluation is done in a comparative way, investigating the time needed

to carry out the actions depending on the volume of data stored by the application. The

results show that the delay introduced by the use of blockchain and smart contracts has

little impact on user wait time. In addition, the proposed application presents stability,

converging to similar results even when the volume of stored data increases.

Keywords: Access Control, Blockchain, Ethereum, Internet of Things, Smart Home.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Os avanços tecnológicos na área de telecomunicações viabilizam o desenvolvimento

de produtos e de tecnologias que antes eram impossibilitados por custos ou capacidade

computacional. Com a popularização do 5G, aplicações como véıculos autônomos, Rea-

lidade Virtual (Virtual Reality – VR), Realidade Aumentada (Augmented Reality – AR)

e a Internet de Todas as Coisas (Internet of Everything – IoE), uma evolução da Inter-

net das Coisas (Internet of Things – IoT), serão difundidas amplamente. Atualmente, a

IoT desempenha papel importante em diversos setores, abrangendo desde aplicações de

automação residencial até aplicações cŕıticas na indústria e na saúde. A IoT é composta

por um conjunto de dispositivos, serviços e aplicações interconectadas que podem se co-

municar, transmitir e compartilhar dados [1]. Devido ao desenvolvimento intenso recente

de tecnologias como identificação por radiofrequência (RFID) e redes de sensores sem fio

(WSN), a IoT tornou-se mais viável [2]. Aplicações IoT costumam ser dependentes de

uma certa capacidade de armazenamento a um custo relativamente baixo, de forma que

seja posśıvel criar em larga escala uma rede interconectada. O crescimento no interesse

em redes IoT é percept́ıvel nos últimos anos. A Figura 1.1 mostra a quantidade de vezes

que a sigla IoT foi pesquisada ao longo do tempo no Google1. Os valores representam o

interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto do gráfico em forma percentual, ou seja,

o valor 100 representa o pico de popularidade. Na última década, houve um crescimento

considerável da popularidade dessa tecnologia.

Dentre as aplicações mais comuns de IoT, as casas inteligentes (smart homes) são

uma solução interessante para automatizar diversas funcionalidades no contexto domés-

1Informação retirada de Google Trends: https://trends.google.com/trends/?geo=BR
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Figura 1.1: Gráfico mostrando a tendência da pesquisa do termo“IoT”ao longo do tempo.

tico. As casas inteligentes integram redes de comunicações que conectam os aparelhos e

serviços elétricos, permitindo que sejam controlados remotamente, seja dentro da própria

casa ou não [3]. O avanço dos dispositivos inteligentes traz também um aumento na super-

f́ıcie de ataque que resulta em uma quantidade expressiva de vulnerabilidades em redes de

IoT [4]. Assim, cresce a necessidade de proteger as redes IoT contra tentativas de roubo de

dados. Dessa forma, é importante que os dispositivos e as redes sejam seguras e resilientes

a ataques, vistos que, muitos destes dispositivos irão funcionar e coletar dados em resi-

dências, empresas e até mesmo em lugares públicos. Há, portanto, uma clara demanda

por soluções que mantenham a segurança dos dados e dos dispositivos que constituem

as redes de IoT. Dentre os principais problemas de segurança, pode-se citar: identifica-

ção e localização de objetos, autenticação e autorização, privacidade, vulnerabilidade de

software, malwares e problemas referentes à plataforma Android [5].

Nesse contexto, a tecnologia de cadeia de blocos pode ser utilizada como solução

para aumentar a segurança em aplicações de IoT devido, principalmente, à caracteŕıs-

tica de imutabilidade da cadeia de blocos. Essa caracteŕıstica se deve à forma como a

cadeia de blocos é constrúıda, sendo formada por uma sequência de blocos encadeados

que armazenam informações. Para armazenar uma informação nova, um novo bloco deve

ser adicionado à sequência, aumentando o tamanho da cadeia de blocos. A informação

armazenada em cada bloco é imutável, graças ao uso de um resumo criptográfico (hash)

associado a um algoritmo de consenso [6]. Existem diversas plataformas que implementam

a tecnologia de cadeia de blocos, como Bitcoin [7], Ethereum [8], IBM Blockchain [9],
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e Hyperledger Fabric [10], cada uma tendo um foco em determinada área de aplicação.

Algumas dessas plataformas, como a Ethereum, suportam contratos inteligentes com o

intuito de fornecer maior versatilidade e autonomia para desenvolvimento de aplicações.

Este trabalho busca comprovar a eficácia da cadeia de blocos como uma posśıvel

solução para problemas referentes à segurança, como roubo de dados e apagar rastros, e ao

armazenamento de dados para aplicações de casas inteligentes. Propõe-se uma aplicação

para casas inteligentes capaz de armazenar dados e gerenciar métodos relacionados ao

controle de acesso sem causar uma queda qualitativa na experiência dos usuários, através

de atrasos, por exemplo. A aplicação é implementada com base na plataforma Ethereum e

em contratos inteligentes. Avalia-se a eficácia da aplicação por meio da análise do atraso

inserido pelo uso da cadeia de blocos e dos contratos inteligentes. Verifica-se também

as posśıveis desvantagens da aplicação proposta. Os resultados obtidos mostram que a

aplicação proposta é consistente, de forma que não ocorrem variações de grande relevância

nas medições e consequentemente, os intervalos de confiança são relativamente pequenos.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é aumentar a segurança de aplicações IoT relaci-

onadas a cenários de casas inteligentes. Para tanto, integra-se a tecnologia de cadeia de

blocos e os contratos inteligentes para promover o acesso seguro às informações coleta-

das por dispositivos IoT que atuam em uma residência. Considera-se que o serviço de

monitoramento realizado pelos dispositivos é oferecido por um consórcio de empresas que

regulam a rede par-a-par que suporta a cadeia de blocos. Nesse sentido, desenvolve-se

algoritmos em Python para interagir com uma cadeia de blocos privada a fim de realizar

a autorização e o registro de usuários e de suas atividades na rede IoT residencial. Os

seguintes objetivos espećıficos são previstos neste trabalho:

• Desenvolver uma aplicação que gerencie os usuários da rede IoT residencial e suas

permissões;

• Criar um mecanismo de armazenamento e organização de arquivos, para os dados

coletados de cada residência, de forma que uma residência não tenha acesso aos

dados de outra;
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• Registrar de forma imutável eventos relacionados aos métodos propostos na aplica-

ção, caso uma futura auditoria seja necessária;

• Avaliar de forma qualitativa a segurança acrescentada pelo modelo e avaliar o de-

sempenho da aplicação, de forma a investigar a viabilidade da proposta para um

cenário real.

1.2 Estrutura do Texto

Este trabalho está organizado em 7 caṕıtulos. O Caṕıtulo 1 apresenta a introdu-

ção. O Caṕıtulo 2 apresenta os principais conceitos necessários para o desenvolvimento

e compreensão deste trabalho. O Caṕıtulo 3 discute os trabalhos relacionados. O Caṕı-

tulo 4 apresenta a aplicação proposta, enquanto o Caṕıtulo 5 descreve a implementação

dessa aplicação. Esses dois caṕıtulos detalham, também, os conceitos e motivações que

norteiam as decisões de projeto tomadas. O Caṕıtulo 6 apresenta a metodologia para

avaliação da aplicação e os resultados obtidos. Por fim, o Caṕıtulo 7 conclui este trabalho

e indica a direção de posśıveis trabalhos futuros.

4



Caṕıtulo 2

Fundamentação Teórica

Os recentes avanços na área de IoT, bem como o aumento da superf́ıcie de ataque

devido à inserção de dispositivos IoT na Internet, motivam o desenvolvimento deste tra-

balho. Nesse sentido, há a necessidade de detalhar os conceitos envolvidos na elaboração

deste trabalho, relacionados principalmente à IoT e às tecnologias de cadeia de blocos

e contratos inteligentes. Assim, este caṕıtulo aborda os principais conceitos necessários

para a compreensão desses assuntos e como eles estão ligados. Por fim, também aborda-se

os trabalhos relacionados que são relevantes para a contextualização e o entendimento da

proposta deste trabalho. Reitera-se que os conceitos fundamentais sobre cadeia de blocos

são pautados nos livros Mastering Ethereum [11], de Antonopoulos e Wood e Mastering

Blockchain [12], escrito por Bashir.

2.1 Cadeia de Blocos e Conceitos Fundamentais

A cadeia de blocos consiste em uma sequência de blocos encadeados que arma-

zenam alguma informação. Os blocos que compõem a cadeia de blocos são elementos

fundamentais e estão interligados através de resumos criptográficos. A informação arma-

zenada em cada bloco consiste em transações efetuadas na rede da cadeia de blocos. A

transação é a unidade fundamental da cadeia de blocos. As transações são responsáveis

por mudar os estados e executar contratos. Uma mudança de estado pode consistir, por

exemplo, na transferência de fundos entre usuários. Novos blocos são gerados através

da mineração ou validação, dependendo do algoritmo de consenso utilizado. Além das

transações efetuadas, os blocos armazenam o resumo criptográfico do bloco anterior, um
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selo de tempo e um número sequencial para ordenar transações (nonce).

A cadeia de blocos foi delineada inicialmente por Stuart e Stornetta [13], tendo

evolúıdo desde seu surgimento. O delineamento inicial e a evolução da tecnologia de

cadeia de blocos contam com conceitos antigos como dinheiro eletrônico, algoritmos de

consenso e sistemas distribúıdos. Na década de 1980, Chaum [14] propôs o conceito de

dinheiro eletrônico, que se tornou uma das bases que pavimentaram o caminho para a

cadeia de blocos. Durante essa década, o conceito foi sendo reforçado com técnicas de

criptografia que poderiam prevenir diversos problemas, como o gasto duplo de dinheiro,

além de reforçar o anonimato do usuário. Os algoritmos de consenso dentro do contexto

de cadeias de blocos surgiram para permitir que os nós estejam coordenados em uma

determinada versão da cadeia de blocos. Um algoritmo de consenso muito importante na

história da cadeia de blocos é a prova de trabalho (Proof of Work - PoW), introduzida por

Adam Back em 1997. A ideia foi adaptada da proposta de Dwork e Naor [15] de utilizar

enigmas computacionais para prevenção de spam em e-mails. Em 2002, Back publicou

um novo mecanismo de consenso chamado Hashcash, que se baseia no modelo de PoW e

calcula tokens utilizando o poder computacional da máquina [16].

Paralelamente aos desenvolvimentos realizados em algoritmos de consenso, outros

avanços na área de dinheiro eletrônico são relevantes na construção de aplicações práticas

envolvendo o conceito de cadeia de blocos. Em 1998, o b-money, criado por Wei Dai,

e em 2005, o BitGold, criado por Nick Szabo [17], são exemplos de casos importantes

para o avanço da tecnologia. O b-money introduziu a ideia de gerar dinheiro através da

solução de enigmas computacionais em redes par-a-par, e o BitGold utiliza o conceito de

criptomoedas, envolvendo o conceito proposto por Wei Dai e a prova de trabalho (Proof-

of-Work – PoW).

Para que seja posśıvel compreender profundamente a tecnologia da cadeia de blo-

cos, é de suma importância entender o que são os sistemas distribúıdos. Esses sistemas

são compostos por nós, que em essência são a menor parte do sistema, os indiv́ıduos ou

dispositivos que o compõem. Os nós do sistema distribúıdo formam uma rede descentra-

lizada, escalável e tolerante a falhas. Individualmente, os nós possuem grande autonomia

para enviar ou receber informações [18]. A cadeia de blocos é uma das formas posśıveis

de se implementar um sistema distribúıdo.

O sistema distribúıdo formado para suportar a cadeia de blocos possui uma rede
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par-a-par subjacente composta por nós que podem desempenhar funções distintas. A rede

par-a-par subjacente permite a comunicação do estado da cadeia de blocos entre os nós.

Essas redes são naturalmente cooperativas e distribúıdas. As funções dos nós podem ser

divididas em: minerar novos blocos, ser uma base de dados da cadeia de blocos, validar

novas transações, ou ser uma carteira digital para usuários. A função do nó depende da

plataforma de cadeia de blocos que é utilizada e do motivo pelo qual a aplicação está

sendo feita. Independente da função, todos os nós possuem a função de roteamento em

comum. A função de roteamento é utilizada para fazer a propagação dos blocos dentro

da rede. Dessa forma, a propagação de transações e de blocos são comuns a todos os nós,

bem como a manutenção de conexões com outros nós na rede.

Analisa-se com mais detalhes os nós implementados na Ethereum, pois é a plata-

forma utilizada neste trabalho. Os três tipos de nós implementados na Ethereum são: os

nós completos (full nodes), os nós leves (light nodes) e os nós de arquivo (archive nodes)1.

Os nós leves não exercem todas as funções, sendo assim computacionalmente mais leves.

Aplicações mais leves, como carteiras, utilizam nós leves e, por isso, somente uma parte da

cadeia de blocos é armazenada. Esta simplificação do nó resulta da exclusão de funções

como a de mineração ou a de possuir todo o histórico da cadeia de blocos. Já os nós

completos são responsáveis por todas as quatro funções, sendo computacionalmente mais

complexos. Os nós de arquivo têm como principal função armazenar todo o histórico da

cadeia de blocos. A diferença entre um nó completo e um nó de arquivo é em relação ao

armazenamento da cadeia de blocos. O nó de arquivo guarda todos os estados que aquela

cadeia de blocos já teve desde o bloco gênesis, enquanto o nó completo pode guardar

somente o estado atual, ou guardar todo o histórico de estados.

O estado de uma cadeia de blocos Ethereum, é definido pelas contas dos usuários

existentes na cadeia e as informações relacionadas a cada uma delas, o que inclui os

contratos de cada conta [8]. Ao manter todo o histórico de estados, o nó ocupa um

espaço de armazenamento muito superior em comparação ao armazenamento apenas do

estado atual da cadeia de blocos. Em outras cadeias de blocos, existem ainda, os nós

mineradores (mining nodes), um tipo de nó implementado em redes como a do Bitcoin

e que são especializados em realizar a função de mineração [19]. A Tabela 2.1 resume os

principais nós e que tipo de funcionalidades realizam.

1https://ethereum.org/en/developers/docs/nodes-and-clients/
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Tabela 2.1: Relação entre os tipos de nós e as funcionalidades executadas.

Tipo de nó Carteira Cadeia completa Mineração Roteamento

Nó completo X X X X

Nó de arquivo X X

Nó leve X X

A tecnologia de cadeia de blocos foi popularizada por Satoshi Nakamoto com a

criação do Bitcoin, a primeira aplicação de cadeia de blocos que utilizou o conceito de

criptomoeda de uma forma completamente descentralizada através de redes par-a-par. O

Bitcoin utiliza o algoritmo de consenso PoW e é considerado uma criptomoeda estável e

segura. Essa aplicação tornou-se extremamente popular com o passar dos anos. Mesmo

com o sucesso alcançado pelo Bitcoin, muitas aplicações têm dificuldades de funcionar

com base na plataforma Bitcoin, devido às limitações impostas pela plataforma, já que

possui maior foco no setor financeiro e não disponibiliza ferramentas versáteis como os

contratos inteligentes existentes em outras plataformas. Assim, foram criadas novas pla-

taformas que removem as limitações impostas pela Bitcoin e proporcionam uma estrutura

mais flex́ıvel e capaz de executar códigos. Por exemplo, em 2013, Vitalik Buterin propôs

uma solução chamada Ethereum, que busca maior robustez para aplicações generalizadas

quando comparada à Bitcoin. Em 2015, a Ethereum teve seu primeiro bloco minerado, e

desde então é utilizada por diversas aplicações [12].

Diversas implementações contribúıram para o aprimoramento da cadeia de blo-

cos. Apesar de muitas não terem obtido tanto sucesso quanto o Bitcoin, serviram para

pavimentar o caminho para futuras aplicações que até hoje são muito relevantes nesse

meio. O pleno entendimento da tecnologia de cadeia de blocos depende da compreensão

de diversos conceitos fundamentais relacionados à segurança da informação, aos sistemas

distribúıdos e às cadeias de bloco propriamente ditas. Esses conceitos são detalhados nas

próximas seções.
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2.1.1 Consistência, disponibilidade, tolerância ao particionamento

e consenso

Os sistemas distribúıdos possuem grandes vantagens em relação à escalabilidade e

à tolerância a falhas. Existem alguns desafios associados a esses sistemas que podem ser

condensados em um teorema, conhecido como teorema CAP (Consistency, Availability

and Partition Tolerance). Esse teorema foi introduzido por Eric Brewer e indica que um

sistema distribúıdo não pode possuir consistência, disponibilidade e tolerância ao parti-

cionamento da rede simultaneamente. Para maior compreensão do teorema, é relevante

detalhar os três fatores envolvidos [20]:

• Consistência: a consistência ocorre quando em qualquer nó da rede, a leitura sobre

o estado do sistema é a mesma, havendo, portanto, uma visão global do estado do

sistema;

• Disponibilidade: o sistema é dispońıvel se envia uma resposta válida para o pedido,

preferencialmente de forma rápida;

• Tolerância ao particionamento da rede: a tolerância à partição é atingida quando

o sistema permanece operante mesmo após haver problemas em alguns nós, tendo a

capacidade de funcionar com múltiplas falhas [21].

À primeira vista, a cadeia de blocos aparenta violar o teorema CAP, possivelmente

atingindo todas as propriedades. Porém, ao analisar com maior profundidade é posśıvel

perceber que, assim como outras aplicações, a cadeia de blocos também realiza trocas ao

sacrificar consistência com o objetivo de atingir tolerância ao particionamento da rede e

disponibilidade. Assim, as três propriedades não são atingidas simultaneamente, já que a

consistência só é atingida após múltiplas validações dos nós com o passar do tempo.

Para reduzir as falhas que podem ocorrer em sistemas distribúıdos, diversos meca-

nismos de consenso são utilizados com diferentes objetivos espećıficos. Com o intuito de

fornecer contexto, define-se o problema dos generais bizantinos. Esse problema, apesar

de trazer uma situação metafórica, é uma maneira didática de entender a importância e

a complexidade por trás de mecanismos de consenso eficientes. O problema dos generais

bizantinos descreve generais localizados em diferentes localidades, acampados com suas

tropas em torno de uma cidade inimiga. O núcleo da questão está em como decidir entre
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os diversos generais qual o momento exato do ataque, comunicando-se unicamente através

de mensageiros. Em tal cenário, diversas formas de sabotar o ataque são posśıveis, seja

por interceptação dos mensageiros ou até mesmo por traições internas dentre os generais.

Caso a mensagem de ataque seja enviada de um general para outro, é complexo garantir

que foi recebida corretamente. Além disso, o general que enviou a mensagem não possui

garantia de que sua mensagem foi bem-sucedida, ou que o general que recebeu é confiável.

A metáfora dos generais pode ser adaptada para cenários de sistemas distribúıdos, mais

especificamente cadeias de blocos, e o desafio de realizar um consenso sobre a troca de

mensagens [22].

O consenso pode ser compreendido como um acordo realizado por várias partes,

seja por totalidade ou por maioria em torno de alguma informação. Em sistemas distri-

búıdos, as partes que realizam o acordo são os nós da rede, enquanto a informação pode

ser compreendida como o estado final do sistema. Nesse caso, como o sistema possui

múltiplos nós, o consenso é conhecido como distribúıdo. Para realizar o mecanismo de

consenso, diversas abordagens buscam atingir resultados diferentes, com maior enfoque em

um determinado objetivo. De acordo com Turek e Shasha, pode-se definir um protocolo

de consenso como correto se atinge as seguintes condições [23]:

• Consistência: todos os nós concordam com a informação e a decisão é final;

• Validade: a informação que foi acordada foi a entrada de algum nó;

• Terminação: cada nó decide sobre um valor em um determinado número de etapas.

2.1.2 Criptografia, endereçamento e carteiras

Conceitos relacionados à criptografia são naturalmente necessários ao se abordar

a tecnologia de cadeia de blocos. Na cadeia de blocos, é comum utilizar criptografia de

chave pública. Essa criptografia assimétrica usa um par de chaves, a chave pública e a

chave privada. De maneira simplificada, a chave privada é um número aleatório pessoal

que fornece o controle sobre os fundos associados à conta. Essa chave é armazenada

e criptografada de forma segura. A chave pública é derivada da privada e pode ser

caracterizada como um identificador público. Na cadeia de blocos, esse par de chaves

permite a criação de uma conta e de um endereço, que serão detalhados posteriormente.
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Com a chave privada também é posśıvel criar uma assinatura digital que é utilizada nas

transações e em autenticações.

É comum a utilização de criptografia de curva eĺıptica dentro de cadeia de blocos,

facilitando a verificação de transações sem expor a chave privada, por meio unicamente da

assinatura digital. Isso é posśıvel porque a assimetria da criptografia de curva eĺıptica faz

com que a operação de multiplicação seja relativamente simples e a de divisão seja prati-

camente imposśıvel. Assim, é extremamente complexo computacionalmente gerar a chave

privada partindo de uma chave pública, mas verificar a legitimidade da chave pública é

uma operação rápida. Um bom exemplo de operação com essa caracteŕıstica é a multipli-

cação de números primos. A multiplicação pode ser feita com relativa simplicidade. No

entanto, a operação inversa de descobrir quais primos multiplicados geram tal número, é

extremamente complexa. A criptografia usada na cadeia de blocos permite com que todos

possam verificar a validade de uma transação sem expor a chave privada no processo. A

Figura 2.1 mostra a relação entre chave privada, chave pública e endereço.

Figura 2.1: Percurso que transforma a chave privada em chave pública e em seguida em

endereço.

O endereço, também conhecido como conta, é derivado da chave pública por meio

de uma função de resumo criptográfico unidirecional (hash), que varia de acordo com a

cadeia de blocos utilizada. Para a rede Bitcoin, por exemplo, as funções utilizadas são

SHA256 e RIPEMD160. Já no caso da rede Ethereum, a função utilizada é Keccak-256.

O endereço pode ser compreendido como uma string que pode estar em diferentes for-

matos como hexadecimal ou base58, dependendo da implementação. A codificação dos

endereços pode ocorrer de diferentes formas. O Bitcoin utiliza base58, codificação que

utiliza o subconjunto da codificação base64 e exclui alguns de seus caracteres amb́ıguos

para minimizar erros de usuários. Além disso, o Bitcoin utiliza soma de verificação (check-

sum) para aumentar a segurança, adicionando 4 B ao fim dos dados. Já na Ethereum,

os endereços são apresentados puramente em hexadecimal, sem realizar qualquer soma
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de verificação. No entanto, diferentes carteiras realizam diferentes codificações, dando ao

usuário diversas opções de implementações diferentes.

Na tecnologia de cadeia de blocos, uma carteira pode representar diferentes elemen-

tos, dependendo do contexto. A carteira representa a interface com o usuário, permitindo

que o usuário administre seus fundos, endereços e chaves. Alguns tipos de carteira per-

mitem a interação com contratos inteligentes. Além disso, a carteira pode representar a

estrutura de dados que armazena as chaves dos usuários. As carteiras, ao serem desenvol-

vidas, buscam o equiĺıbrio entre simplicidade e segurança. Naturalmente, ao aumentar a

simplicidade da aplicação para o usuário, costuma-se perder em segurança. As carteiras

são utilizadas para armazenar chaves, de maneira que não há internamente na carteira

nenhuma informação referente ao balanço do usuário, ou qualquer outro tipo de infor-

mação financeira. Existem dois tipos principais de desenvolvimento de carteiras, que são

diferenciadas basicamente quanto à existência da chave mestra (master key). Os dois

tipos principais são conhecidos como:

• Carteira determińıstica: existe chave mestra e todas as chaves são geradas a partir

dessa chave mestra. A chave mestra é conhecida como semente (seed). Ao fazer

com que todas as chaves sejam relacionadas, algumas estruturas podem facilitar a

organização e a realização de backups ;

• Carteira não-determińıstica: não existe chave mestra. Essa carteira é conhecida

como JBOK (Just a Bunch of Keys) e todas as chaves são geradas de maneira

independente, o que implica em maior dificuldade de uso, seja para importação ou

para a realização de backups.

2.1.3 Algoritmos de consenso

Na cadeia de blocos, os nós que participam do consenso escolhem transações em

um conjunto de transações ainda não realizadas (transactions pool), que estão aguardando

para serem efetivadas e integradas à cadeia de blocos. Um detalhe importante é que,

neste trabalho, todas as transações estão em uma mesma transaction pool. As transações

escolhidas formam um novo bloco que deve ser validado para ser inserido na cadeia de

blocos. Apenas após a validação bem-sucedida é que as transações são efetivadas. Quando

um novo bloco é validado, o nó que gerou o bloco recebe todas as taxas de mineração de
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cada transação, e dependendo da plataforma de cadeia de blocos utilizada, também pode

receber criptomoedas pela criação de um novo bloco. Na rede Bitcoin, por exemplo, ao

minerar um novo bloco o minerador recebe uma fração de Bitcoins pela mineração em si,

além da taxa de cada transação inserida no novo bloco. O processo de geração e validação

de bloco depende do algoritmo de consenso que é utilizado na rede.

Existem vários algoritmos de consenso dispońıveis, cada um tendo suas vantagens

e desvantagens. A escolha do algoritmo de consenso utilizado depende diretamente do

cenário da aplicação e dos recursos dispońıveis para execução do algoritmo. Dentre os

diversos algoritmos de consenso existentes, este trabalho foca na prova de trabalho (Proof-

of-Work - PoW), prova de participação (Proof of Stake - PoS) e a prova de autoridade

(Proof of Authority - PoA).

PoW é um algoritmo de consenso que tem como premissa a quantidade de recursos

computacionais que um nó está disposto a utilizar. A mineração consiste na geração de

novos blocos a serem inseridos na cadeia de blocos. A mineração de um novo bloco é reali-

zada através da resolução de um problema matemático. O problema matemático consiste

em descobrir o resumo criptográfico (hash) do cabeçalho do bloco a ser minerado. O re-

sumo criptográfico precisa ser um valor menor do que o alvo (target) estabelecido. Assim,

o minerador insere uma variável no bloco, que é modificada até que o resumo criptográ-

fico seja correto. O nó que encontrar a resposta mais rapidamente é recompensado pelos

seus esforços[24]. Os nós mineradores em redes que utilizam PoW necessitam de muita

capacidade de processamento para resolver o problema matemático mais rapidamente.

A resolução desse problema consome uma grande quantidade de energia. No PoW,

a dificuldade da mineração dos blocos depende diretamente da quantidade de nós parti-

cipando do consenso na rede. Caso a rede tenha poucos nós para a mineração, o ńıvel

de dificuldade do problema matemático diminui, de forma que o tempo de mineração se

mantenha em um tempo adequado. Na rede Bitcoin, a dificuldade do problema é ajustada

para que o tempo de mineração seja de aproximadamente 10 minutos.

PoS é um algoritmo de consenso no qual os nós mineradores são chamados de

nós validadores e a ideia é que esses nós apostem suas reservas de forma que eles sejam

escolhidos para forjar o novo bloco. O interesse para forjar o bloco é demonstrado pela

aposta das reservas. Quanto maior a aposta, maior a chance do nó ser escolhido [24].

Quando um validador é escolhido através de um algoritmo que favorece as maiores apostas,
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constrói-se um novo bloco com uma determinada quantidade de transações. Esse bloco

será verificado pelos outros validadores da rede. Caso o novo bloco não tenha informações

fraudulentas, ele é validado e integrado à rede. Caso o novo bloco seja fraudulento, ele é

rejeitado pela rede.

PoA é um algoritmo de consenso em que um grupo de nós desempenham o papel

de autoridade na rede, e a criação de novos blocos de transações é rotacionada entre esses

nós [25]. Na PoS e na PoW, os nós desprendem energia ou parte de seus créditos para

tentar gerar um novo bloco. Já na PoA, é a identidade do nó que importa para gerar um

novo bloco. Quando um nó autoridade gera um novo bloco, ele decide entre as transações

dispońıveis no conjunto de transações ainda não efetivadas. Os outros nós que participam

do consenso verificam esse novo bloco, para que então o bloco seja adicionado à cadeia de

blocos.

2.2 Tipos de Plataformas de Cadeia de Blocos

No que diz respeito ao tipo de acesso dos usuários às informações que existem dentro

da cadeia de blocos e de sua visibilidade, existem diferentes classificações e neste trabalho

é adotada a taxonomia discutida por De Oliveira et al. [26], originando tipos distintos de

cadeias de blocos. A combinação entre as posśıveis variações originam quatro tipos de

plataformas de cadeia de blocos: pública e não permissionada, pública e permissionada,

privada e não permissionada, e privada e permissionada.

Uma cadeia de blocos ser definida como pública ou privada, se refere à capacidade

de visualização do conteúdo na cadeia de blocos, que está associada ao ingresso do usuário

na rede. Quando a cadeia é pública, qualquer usuário pode ingressar na rede e visualizar

esse conteúdo. Já a cadeia de blocos ser permissionada ou não permissionada está asso-

ciada às caracteŕısticas de permissão de um usuário poder ou não participar do consenso

na cadeia de blocos.

Nas plataformas públicas e não permissionadas qualquer usuário pode participar

e todos podem ser nós que participam do consenso. A identificação entre as partes em

uma transação normalmente é feita de forma anônima. Os exemplos mais populares são

Bitcoin, Litecoin e Ethereum. As três plataformas implementam PoW como algoritmo

de consenso. Todos os nós da rede detêm uma cópia da cadeia de blocos, sendo posśıvel
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verificar se as transações são leǵıtimas e, já que todos os nós possuem acesso a uma

cópia, também implica que as transações são públicas na rede [27]. Alguns dos desafios

associados às aplicações que utilizam plataformas desse tipo são a privacidade dos dados

e os altos custos dos mecanismos de consenso utilizados [28].

As plataformas públicas e permissionadas são uma opção em relação às platafor-

mas públicas e não permissionadas. A diferença entre elas está no fato de que os nós

precisam se autenticar para que possam exercer uma função na cadeia. Uma plataforma

de cadeia de blocos que segue esse tipo continua sendo pública para que todos consigam

acessar, mas nem todos possuem autorização para participar de alterações na cadeia [28].

Plataformas de cadeia de blocos do tipo privada e não permissionada são caracte-

rizadas por não permitirem que usuários não autorizados ingressem na rede. No momento

que a entrada do usuário é autorizada, ele possui autorização para realizar qualquer fun-

ção. São comumente usados para formar redes privadas normalmente de empresas ou

grupos que possuem um objetivo em espećıfico, ou uma forma de operação que requer tais

caracteŕısticas. Os nós participantes são identificados e possuem todos o mesmo ńıvel de

autoridade e importância, podendo gerar transações, blocos e participar no consenso da

rede [28].

Quando a rede é privada, mas os nós possuem diferentes papéis, a plataforma é

privada e permissionada. Nesse caso, além de ser necessário autorização para entrar na

rede, nem todos os nós têm o direito de participar da mineração. Plataformas que utili-

zam redes privadas trazem um aumento de segurança quando comparadas às que utilizam

rede pública, e o permissionamento traz um controle de acesso mais forte. Assim, as

plataformas privadas e permissionadas oferecem maior privacidade nas transações e maior

controle de leitura e execução por parte dos usuários. Esse tipo de plataforma pode ser

gerenciado por uma entidade ou por um grupo de entidades que mantém as informações

protegidas. Neste trabalho, é utilizado o conceito de consórcio, que representa um grupo

de empresas que controlam e gerenciam uma plataforma de cadeia de blocos. O consórcio

pode controlar quais nós entram na rede e apenas alguns nós com autorização podem par-

ticipar da mineração e validação dos blocos. Dessa forma, a aplicação desenvolvida neste

trabalho implementa uma cadeia de blocos privada e permissionada. Algumas platafor-

mas de cadeia de blocos que podem ser usadas para construir cadeias de blocos privadas

e permissionadas são: Hyperledger, R3 e Ripple [27] [29].
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2.3 Ethereum

A aplicação proposta neste trabalho é implementada com base na plataforma Ethe-

reum. Com a contextualização histórica da tecnologia de cadeia de blocos e a apresenta-

ção das principais definições relacionadas à tecnologia, é posśıvel detalhar a plataforma

utilizada no trabalho. A Ethereum surge como uma alternativa à Bitcoin e por isso, pos-

sui diferenças cruciais que fazem com que seja mais apropriada para algumas aplicações

descentralizadas. De forma simplificada, esse contraste é claramente identificado na flexi-

bilidade de ambas, pois a Bitcoin possui uma linguagem de script limitada, enquanto a

Ethereum, através de contratos inteligentes, apresenta uma abordagem mais versátil para

o desenvolvedor.

Qualquer implementação que utilize a plataforma Ethereum pode ser considerada

uma rede Ethereum. Nessa rede, podem existir um ou vários nós, sendo que o número

de nós depende do tipo de rede e do propósito desejado ao implementar a rede. Atual-

mente, existem 3 tipos de redes Ethereum diferentes, a Mainnet, a Testnet e as Private

Networks. A Mainnet é a rede principal da Ethereum e consistem em um rede pública

na qual existem diversas aplicações que a utilizam diariamente. A Testnet, também cha-

mada de Ropsten, é a rede utilizada para testes de aplicações antes que elas possam ser

implementadas na Mainnet. As Private Networks são redes privadas que não podem ser

acessadas publicamente e implementam a plataforma Ethereum. Essas redes podem ser

utilizadas para desenvolvimento, testes e até mesmo para um cenário de produção. Nor-

malmente, o consenso é realizado por um grupo de nós que é conhecido e privado. Tanto

nas redes privadas quanto na Testnet, poucos ou até mesmo um nó pode ser suficiente

para que a rede execute corretamente.

Apesar de já ser uma plataforma de cadeia de blocos bem estabelecida entre as

principais, novas releases da Ethereum continuam sendo disponibilizadas para aprimorar

a tecnologia envolvida. Existem quatro releases da Ethereum e, atualmente, a plataforma

está passando da versão Metropolis para a versão Serenity. A principal atualização na nova

versão é a mudança do algoritmo de consenso de prova de trabalho para prova de participa-

ção. Na versão Serenity, também conhecida como Ethereum 2.0, a infraestrutura deve ser

mais escalável, segura e principalmente, mais sustentável. Na Ethereum 1.0, o algoritmo

de prova de trabalho utilizado é o Ethash, baseado no algoritmo Dagger-Hashimoto [8].

Ressalta-se também que algumas atualizações são compat́ıveis com as versões anteriores,
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enquanto outras atualizações alteram as funcionalidades de uma maneira que as tornam

incompat́ıveis com versões anteriores.

Uma implementação da cadeia de blocos Ethereum precisa de um software espećı-

fico para que os nós da rede possam ler blocos na cadeia de blocos e contratos inteligentes.

Esse software é denominado cliente Ethereum . Um ponto de distinção entre a Ethereum

e outras cadeias de bloco diz respeito à forma que os componentes são implementados.

A Ethereum possui apenas uma referência de implementação, a partir da qual diversos

clientes diferentes podem desenvolver aplicações para usuários. Uma grande vantagem

da Ethereum possuir múltiplos clientes é que aumenta-se a chance de detectar erros nos

códigos, agilizando a correção desses erros, já que são encontrados com maior rapidez.

Além disso, um bug em um cliente não afeta de forma generalizada toda a rede, devido à

possibilidade de outros clientes que não apresentem o bug poderem ser utilizados.

Alguns clientes Ethereum populares são: Parity e Go-Ethereum. Parity é um cli-

ente desenvolvido na linguagem Rust, projetado com o intuito de ser um cliente mais

eficiente, com maior velocidade de sincronização (Warp Sync) e processamento quando

comparado ao Go-Ethereum. Porém, o Parity não suporta mineração, necessitando de

aplicações para a realização de mineração. Já o Go-Ethereum, ou Geth, é um cliente

desenvolvido na linguagem Go. O Geth é conhecido pela sua simplicidade de implementa-

ção, além de possuir a função de mineração internamente, não necessitando de aplicações

externas [30]. O Geth utiliza Fast Sync para realizar a sincronização, sendo menos veloz

que a sincronização utilizada no Parity. A Tabela 2.2 mostra as caracteŕısticas dos dois

clientes.

Tabela 2.2: Tabela comparativa entre os dois principais clientes Ethereum.

Cliente Sincronização Mineração Linguagem

Parity Warp Sync Não Rust

Geth Fast Sync Sim Go-lang

É relevante evidenciar que não há uma implementação ideal de uma cadeia de

blocos. Normalmente o que existe é um enfoque em determinados propósitos e esse enfoque

governa a implementação da cadeia de blocos. Diferentemente de outras plataformas de

cadeia de blocos, como Bitcoin, Ethereum foi a primeira plataforma cujo desenvolvimento
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não foca em uma rede de pagamento em moeda digital. Devido à linguagem implementada

na Ethereum em sua máquina virtual, essa plataforma pode funcionar basicamente como

um computador de uso comum, isto é, com maior versatilidade quando comparada a outras

tecnologias de cadeias de blocos. Assim, as transações na Ethereum podem representar

desde transferência de recursos financeiros até controle de acesso.

Uma transação na Ethereum possui os seguintes campos: preço do combust́ıvel,

limite de combust́ıvel, nonce, recipiente, valor, dados e v,s,r. A realização de uma tran-

sação sempre possui um custo associado, definido pela quantidade de combust́ıvel (gas)

necessária para realizar a transação. O preço do combust́ıvel (gas price) pago para reali-

zar a transação é medido em wei por unidade de combust́ıvel, sendo wei a menor unidade

posśıvel de ether, que é a criptomoeda da Ethereum. O preço do combust́ıvel pode ser

variável. Dessa forma, quanto maior o preço pago pelo combust́ıvel, mais rapidamente as

transações tendem a ser confirmadas. De maneira oposta, transações podem ter um preço

baixo para o combust́ıvel, diminuindo a chance de confirmação. O combust́ıvel é, então,

uma moeda interna da Ethereum utilizada para a realização das transações. A separa-

ção de ether e combust́ıvel ocorre para proteger a rede de problemas como volatilidade

de preço do ether devido à oferta e à demanda. O endereço de origem define um valor

máximo de combust́ıvel que está disposto a pagar para realizar a transação. Esse valor

máximo é o limite de combust́ıvel (gas limit). Para transações simples, o valor é fixo

em 21.000 unidades de combust́ıvel. O preço final máximo para realizar a transação é,

então, o resultado da multiplicação entre o limite de combust́ıvel e o preço do combust́ıvel,

gasPrice× gasLimit.

O nonce é um atributo dinâmico do endereço de origem que organiza as transações

em ordem de prioridade, de forma que a propagação na rede descentralizada não seja um

problema. Além disso, também é responsável por proteger usuários de alguns problemas

como duplicação de certos pagamentos, pois o nonce torna cada transação única. O

nonce pode ser entendido como um valor escalar que é igual ao número de transações

enviadas de um endereço espećıfico, ou no caso de contas com código associado (contas

que criam contratos), o número de contract-creations feitas por esta conta [8]. Assim, o

nonce contabiliza as transações confirmadas de uma conta. O nonce pode gerar algumas

complicações pois existe a possibilidade de certas transações nunca serem inclúıdas nos

próximos blocos. Por exemplo, caso a transação B cujo nonce é x+ 2 chegue a algum nó
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antes da transação A cujo nonce é x+ 1, a transação B ficará armazenada na transaction

pool por tempo indeterminado. Essas inconsistências podem realmente fazer com que

transações sejam perdidas devido aos nonces desordenados. Destaca-se que o referido

nonce é diferente do nonce utilizado na prova de trabalho e que é inclúıdo no cabeçalho

de blocos minerados em plataformas de cadeia de blocos que utilizam esse mecanismo de

consenso.

Cada transação realizada tem um endereço de destino, denominado recipiente

(recipient). Esse campo contém um endereço que pode ser de um usuário ou de um

contrato. Um ponto importante é que, caso o campo esteja com um endereço incorreto,

a transação ainda poderá ocorrer, o que acarretará na perda do valor em ether pago na

transação e que será eliminado da rede, deixando de existir. Esse valor é composto pela

quantidade de ether ou wei pagos pela execução da transação mais o valor transferido

durante a transação. O valor transferido é definido no campo valor (value), em ether ou

wei. Esse campo pode ser vazio, caso o endereço de origem queira enviar apenas dados.

Existe um campo de dados (data) para o caso em que a origem deseja enviar algum dado

para o destino. O campo pode ser vazio caso a transação ocorra para transferir apenas

um valor. Na maioria dos casos, o campo de dados é utilizado quando a transação é feita

para um contrato.

Existem ainda os componentes v , r , s que são necessários para a realização da

assinatura digital da conta de origem, localizada neste campo. Os valores r e s representam

a assinatura digital, enquanto o valor v é usado para a recuperação da chave pública. Os

valores r e s são produzidos através de uma função composta pela transação codificada e

pela chave privada.

A Figura 2.2 exibe os campos de uma transação em Ethereum através do aplicativo

Metamask 2. Por se tratar de um aplicativo, a interface apresentada possui alguns campos

com nomes diferentes, como o campo Amount, que representa o valor. Além disso, alguns

campos são omitidos na aplicação por não serem de grande relevância para o usuário final,

como o campo de dados neste caso.

2https://metamask.io/
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2.3.1 Contratos inteligentes

Os contratos inteligentes (smart contracts) da Ethereum são códigos imutáveis

executados na máquina virtual da Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM). Os

contratos inteligentes normalmente são implementados em linguagens de alto ńıvel, como

Solidity ou Vyper. Todas as linguagens de alto ńıvel podem ser adaptadas para contratos

inteligentes, porém, devido às particularidades dos contratos, as linguagens especializadas

ganharam espaço entre os desenvolvedores. Contudo, ao serem executados, os contratos

inteligentes precisam ser compilados para um bytecode que consegue ser executado pela

máquina virtual. A EVM possui uma arquitetura baseada em pilha e armazena os códigos

em uma memória virtual somente de leitura. Outro ponto importante, é que o poder

de computação da EVM está intrinsecamente ligado ao parâmetro de combust́ıvel, e isso

limita o poder computacional que é gasto [8]. Assim, a quantidade de execuções que podem

ser realizadas é um número finito limitado pela quantidade de combust́ıvel dispońıvel.

O ambiente de execução da EVM é o local onde está implementada a rede Ethe-

reum. O ambiente pode ser Unix-like, no qual é posśıvel ter um controle maior da máquina

em questão. Esse ambiente é composto por diversos parâmetros que são muito importantes

Figura 2.2: Transação sendo realizada através do aplicativo Metamask.
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para a execução dos códigos e transações daquela rede, por exemplo, o estado da máquina

e do combust́ıvel para a computação. Existem diversos outros parâmetros utilizados no

ambiente de execução, como os endereços das contas relacionadas à transação, o preço do

combust́ıvel da transação, informações sobre o bloco, dentre outros [8].

Para a implementação dos contratos na Ethereum, uma transação precisa ser reali-

zada com um identificador espećıfico no campo de endereço, o prefixo 0x0, que indica que

a transação resultará na criação de um novo contrato. Em seguida, para que o contrato

seja executado, é necessário que uma transação seja realizada por um usuário ou por outro

contrato. Um ponto importante em relação aos contratos é que eles são imutáveis. Isso

significa que após ser implementado, o código de um contrato inteligente não pode ser

alterados de nenhuma forma. Devido à imutabilidade, muitos contratos eventualmente

entram em desuso e precisam ser descontinuados da rede. Caso um contrato seja desconti-

nuado por algum erro de implementação irreparável, ou por alguma posśıvel atualização, a

Ethereum incentiva que esse contrato seja exclúıdo através da operação SelfDestruct.

Ao realizar essa operação, o contrato não poderá ser utilizado posteriormente, mas as

transações anteriores que se referem ao contrato exclúıdo permanecerão na cadeia de blo-

cos. Por questões de segurança, apenas o autor do contrato pode realizar essa operação,

ganhando um reembolso de combust́ıvel por liberar recursos da rede.

Na Ethereum existem dois tipos de contas: contas de propriedade externa (Exter-

nally Owned Accounts - EOA) e contas de contratos. As EOAs são contas de usuários,

enquanto as contas de contrato são controladas pelo código de um contrato inteligente

e executadas pela EVM. Os contratos, por se tratarem de contas, também possuem en-

dereços que os identificam na rede, que podem ser utilizados em transações, assim como

contas de usuários. Contudo, contas de contratos não possuem chave privada ou pública.

2.4 Internet das Coisas

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) pode ser definida como uma rede

interconectada de objetos que se comunicam e compartilham informações para realizar

diversas tarefas, normalmente relacionadas à automação e ao monitoramento de processos.

Os objetos que compõem as redes de IoT são normalmente chamados de dispositi-

vos inteligentes. Frequentemente esses dispositivos não possuem muitos recursos compu-
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tacionais, sendo limitados em armazenamento, processamento e memória. Além disso, a

alimentação desses dispositivos costuma ser feita com baterias que devem ser duradouras

e, portanto, os processos que executam no dispositivo não podem consumir muita ener-

gia. Assim, é importante que o desenvolvedor de uma aplicação IoT possua conhecimento

básico sobre os tipos de dispositivos existentes, quais as suas funções e qual o melhor

protocolo para o cenário de forma que consiga alcançar a maior eficiência posśıvel.

Atualmente muitos dispositivos estão sendo desenvolvidos ou reinventados para as

novas aplicações envolvendo IoT. É importante que haja algum tipo de classificação para

esses dispositivos para maior organização da tecnologia. Com esse intuito, a Internet

Engineering Task Force (IETF) especifica uma designação de tipos de dispositivos na

RFC 7228 de 2014. Os dispositivos inteligentes podem ser divididos em três classes:

classe 0, classe 1 e classe 2. As classes estão divididas para agrupar dispositivos restritos

por tamanho dos dados [31].

A Classe 0, ou C0, reúne dispositivos extremamente restritos, tanto em memória

quanto em recursos de processamento. A maioria dos dispositivos pertencentes à C0 são

incapazes de se comunicar de forma segura diretamente com a Internet. Esses dispositivos

necessitam de outros dispositivos mais robustos para realizar essa comunicação. Os dispo-

sitivos mais robustos atuam como gateways ou servidores. A Classe 1, ou C1, é composta

por dispositivos que possuem alguma restrição de recursos, mas em menor intensidade

do que os dispositivos C0. Os dispositivos C1 possuem dificuldade de comunicação com

outros nós que empregam Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer

Protocol - HTTP) ou Segurança da Camada de Transporte (Transport Layer Security -

TLS) devido às restrições de processamento e espaço de código. Dispositivos C1 conse-

guem implementar protocolos especializados como o Protocolo de Aplicações Restritas

(Constrained Application Protocol - CoAP) e não necessitam de gateways para conexão

com a Internet. Dispositivos C1 podem fornecer suporte para funções relacionadas à

segurança em redes IP. A Classe 2, ou C2, representa os dispositivos com menos res-

trições, capazes de suportar a maioria dos protocolos utilizados nos servidores. Apesar

de não possúırem grandes restrições e não necessitarem de grande eficiência energética

no contexto de protocolos, é interessante ser eficiente com o intuito de reduzir custos de

desenvolvimento.

A comunicação da rede de IoT normalmente utiliza protocolos espećıficos para esse
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tipo de rede. Os protocolos mais comuns nessas redes são: CoAP, Transporte de teleme-

tria de enfileiramento de mensagens (Message Queuing Telemetry Transport - MQTT) e

Protocolo avançado de enfileiramento de mensagens (Advanced Message Queuing Protocol

- AMQP). O CoAP é um protocolo desenvolvido com o intuito de simplificar a comu-

nicação entre dispositivos em uma mesma rede restrita. Oferece diversos recursos como

suporte multicast e troca de mensagens asśıncronas. O CoAP foi projetado para funcio-

nar de forma semelhante ao HTTP, mas espećıfico para ser usado em conjunto com UDP,

e por isso CoAP e HTTP possuem grandes semelhanças. O ponto forte do CoAP é a

simplicidade, além de ser um protocolo RESTful e asśıncrono, que são fatores cruciais em

muitas redes de IoT. O MQTT é um protocolo leve que funciona no modo publicador/assi-

nante, transportando mensagens entre diferentes dispositivos. O MQTT foi desenvolvido

para utilizar o protocolo TCP/IP. Existe uma versão do MQTT espećıfica para redes de

sensores, o MQTT-SN, que utiliza o protocolo UDP em vez de TCP. O AMQP é um

protocolo que atua na camada de aplicação e foi desenvolvido originalmente para o se-

tor financeiro. Assim como o MQTT, opera no modelo publicador/assinante e funciona

na arquitetura TCP/IP, mas fornece mecanismos mais complexos e espećıficos através

de cabeçalhos maiores. A comunicação na rede de IoT pode ser feita, ainda, utilizando

soquetes web (WebSockets) [32].

As possibilidades de desenvolvimento de aplicações no contexto de IoT são diversas.

As aplicações podem ser divididas em diversas áreas de atuação, como aplicações militares,

da saúde, da rede de energia, para medições, dentre outras [33]. Para a implementação

das aplicações, é necessário o estudo do caso sobre quais dispositivos serão necessários, o

custo desses dispositivos, a função de cada dispositivo e como essa função é realizada. As

aplicações podem ser implementadas em conjunto com a tecnologia de cadeia de blocos

com o intuito de aumentar a segurança do projeto.
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Caṕıtulo 3

Trabalhos Relacionados

Este caṕıtulo apresenta os trabalhos relacionados utilizados como base para de-

senvolvimento deste trabalho. A proposta desenvolvida utiliza abordagens semelhantes a

alguns dos trabalhos relacionados, ao mesmo tempo em que tenta simplificar a arquitetura

da aplicação. Apesar da cadeia de blocos ser uma tecnologia relativamente nova, inúmeros

trabalhos já foram realizados, propondo aplicações inovadoras, aferindo seu desempenho

ou comparando as diferentes implementações para um caso particular. Novo [34] propõe

uma arquitetura baseada na cadeia de blocos Ethereum que gerencia funções e certas per-

missões para uma rede IoT. Novo propõe um sistema distribúıdo com controle de acesso

baseado em Ethereum para IoT. O autor implementa apenas um contrato inteligente em

uma rede privada para simplificar a comunicação entre os nós. A proposta exclui os dis-

positivos IoT da cadeia de blocos por questões de armazenamento e poder computacional.

Assim, todas as comunicações dos dispositivos com a cadeia são feitas por nós de geren-

ciamento conhecidos como management hubs. Este trabalho adota a ideia de Novo e a

utiliza em um cenário de casas conectadas. Para tanto, algumas adaptações são feitas.

São utilizados três contratos inteligentes, em vez de apenas um, trazendo maior controle

para o consórcio, além de maior encapsulamento de funções, em troca de uma maior com-

plexidade para os nós. Além disso, neste trabalho não há gerentes diferentes para cada

dispositivo IoT, de forma que, se em um determinado contrato o usuário possui a função

de gerente, o acesso aos dispositivos encontrados neste mesmo contrato é permitido.

Seguindo em direção semelhante, Aung e Tantidham [35] propõem uma aplicação

que utiliza uma cadeia de blocos privada no contexto de casa conectada com dispositivos

IoT, focando em privacidade e segurança. Para isso, usa a plataforma Ethereum e um con-
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trato inteligente para lidar com os dados e o controle de acesso. A arquitetura do sistema

é composta por um nó minerador, a cadeia de blocos, um banco de dados e os dispositi-

vos. As funcionalidades desenvolvidas utilizando a cadeia de blocos são: armazenamento

de dados dos dispositivos, acesso de dados feito por dispositivos e acesso de dados pelos

usuários do sistema. De forma semelhante, este trabalho implementa funcionalidades para

armazenamento de dados e suporte a controle de acesso aos dados. Contudo, adicional-

mente, a aplicação proposta neste trabalho permite maior controle sobre os usuários da

rede, podendo atribuir diferentes ńıveis de autorização.

Pinno et al. [36] desenvolvem uma arquitetura para controle de acesso baseada na

utilização de cadeia de blocos. A proposta divide os dados em quatro cadeias de blocos

diferentes com o intuito de gerar maior organização dos dados. Além disso, utiliza-se

um decodificador para transformar modelos de controle de acesso para mecanismos mais

genéricos. Esse decodificador recebe o modelo de controle de acesso e suas regras e converte

para os mecanismos espećıficos da arquitetura. Este trabalho desenvolve uma aplicação

com controle de acesso mais simples, com foco em casas inteligentes. Apenas uma cadeia

de blocos é utilizada, de forma que todas as informações são armazenadas nessa cadeia

de blocos. O uso de apenas uma cadeia de blocos simplifica o cenário estudado.

Lin et al. [37] propõem uma arquitetura para autenticação para casas inteligentes

e para outras aplicações semelhantes. Os autores usam o consenso tolerante a falhas bi-

zantinas (Byzantine Fault Tolerance - BFT), que suporta falhas relacionadas ao problema

dos generais bizantinos. Para gerenciar os dados, um usuário precisa realizar funções para

obter as chaves públicas e privadas. Diferente dos demais trabalhos citados anteriormente,

Lin et al. utilizam assinaturas de grupo para que o sistema funcione. As assinaturas de

grupo são assinaturas que protegem os indiv́ıduos do grupo, pois podem pedir acesso de

forma anônima já que qualquer indiv́ıduo pertencente ao grupo tem acesso indicado pelo

grupo como um todo. Os autores demonstram que a tecnologia de cadeia de blocos pode

ser utilizada para garantir a autenticação mútua entre os dispositivos em uma rede local

doméstica. Este trabalho busca simplificar a experiência do usuário quando comparado

ao trabalho de Lin et al., visto que não há necessidade de o usuário executar funções para

geração de chaves, reduzindo a complexidade. Além disso, este trabalho utiliza o algo-

ritmo de consenso PoA e não requer o uso de assinaturas de grupo para o funcionamento

do sistema.
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Diferentemente dos demais trabalhos, Maesa et al. [38] abordam o problema do

controle de acesso utilizando cadeia de blocos de uma maneira mais genérica, focando nas

poĺıticas que expressam o direito de acesso e posśıvel transferência de um recurso. Os

autores utilizam a plataforma Bitcoin e criam os protocolos de controle de acesso através

da linguagem extenśıvel de marcação de controle de acesso (eXtensible Access Control

Markup Language - XACML), que pode ser definida como uma linguagem declarativa

espećıfica para controle de acesso. Tal variação pode ser vista como uma alternativa a

certas aplicações que utilizam contratos inteligentes, especialmente quando a aplicação é

realizada em Bitcoin, e não em Ethereum. Os protocolos são de suma importância para o

controle de acesso, contudo, o XACML pode ocupar uma grande quantidade de recursos

computacionais e, por isso, os autores não armazenam as poĺıticas dentro da cadeia de

blocos. Este trabalho difere ao utilizar Ethereum e contratos inteligentes como base para

o suporte ao controle de acesso.
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Caṕıtulo 4

Aplicação de Controle de Acesso baseada

em Cadeia de Blocos

Este trabalho tem como proposta melhorar a segurança dos dados armazenados em

uma rede de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). O foco está em um cenário de

casa inteligente, no qual diversos dispositivos monitoram a casa. Os dados coletados são

armazenados em um servidor, cujo acesso é regulado pela aplicação desenvolvida neste

trabalho. Este caṕıtulo descreve a aplicação proposta. A proposta deste trabalho, bem

como a implementação estão localizadas em um repositório do GitHub 1

4.1 Componentes da Aplicação

No cenário vislumbrado para a aplicação proposta, considera-se que uma empresa,

ou um consórcio de empresas, é responsável por hospedar a aplicação que tem como foco

o monitoramento seguro em casas inteligentes. O serviço é oferecido para residências

que possuem suas próprias redes de dispositivos IoT individuais para monitoramento,

gerando dados que são armazenados pelo consórcio. Os dados são armazenados para

que o acesso seja controlado. A aplicação conta com um mecanismo de autorização que

suporta o controle de acesso com base em cadeia de blocos e contratos inteligentes. O

acesso é gerenciado por meio dos próprios contratos. Para tanto, a aplicação é dividida

em quatro partes. Um servidor hospedando o banco de dados que armazena a localização

e informações sobre os dados dos clientes de forma organizada. Uma cadeia de blocos

1https://github.com/DanielMFernandes/TCC
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privada e permissionada que realiza a autorização de quem pode utilizar os métodos que

a aplicação disponibiliza. Um nó controlador que funciona com base nos códigos escritos

em Python na parte do consórcio. O nó controlador também pode ser implementado como

vários nós, de forma que existam diversos nós para receberem os pedidos das residências.

Uma interface com o usuário que disponibiliza o acesso da aplicação, incluindo o acesso

às informações armazenadas do próprio usuário.

A Figura 4.1 mostra como a parte da aplicação referente ao consórcio e a parte

referente à residência interagem. Os usuários da aplicação estão na residência que con-

tratou o serviço do consórcio. Assim, cada residência é um cliente do consórcio. Em cada

residência existem os seguintes componentes relevantes para a aplicação: a rede de IoT, a

interface gráfica do usuário (Graphical User Interface - GUI) e o coletor local. A rede de

IoT é composta por um conjunto de dispositivos inteligentes que monitoram a residência.

Esses dispositivos enviam informações em tempo real para um armazenamento temporá-

rio local. O coletor local desempenha o papel de armazenamento local, consistindo em

um computador que recebe os dados dos dispositivos através de comunicação via soquete

com os dispositivos. Por fim, a GUI funciona como a interface do usuário, conectando

a aplicação diretamente ao consórcio, sendo responsável por inicializar todos os métodos

posśıveis existentes no sistema e acessar os dados armazenados no coletor local.

Figura 4.1: Interação entre a parte da aplicação referente ao consórcio e a parte referente

à residência. Cada residência possui três componentes em seu interior, enquanto o con-

sórcio possui quatro componentes. Os tons de vermelho representam os componentes que

pertencem à aplicação
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O consórcio gerencia o armazenamento e autorização dos dados de seus usuários.

O consórcio é composto por um banco de dados, uma rede de cadeia de blocos, um coletor

global e um nó controlador. O banco de dados é utilizado para armazenar os caminhos

dos dados armazenados no coletor global de forma padronizada. A cadeia de blocos de-

sempenha papel no controle de acesso e funciona como um livro-razão distribúıdo para

as ações realizadas. A cadeia de blocos utilizada é a Ethereum. O algoritmo de consenso

utilizado na cadeia de blocos desta aplicação é o Clique, algoritmo que utiliza PoA. Para

uma rede privada e permissionada, este algoritmo de consenso é mais vantajoso, já que o

PoA é designado para redes privadas [39] e quando comparado com PoW, algoritmos ba-

seados em PoA utilizam menos energia e possuem menor intensidade computacional [40].

Na cadeia de blocos, existem três contratos inteligentes que são utilizados para realizar

a aplicação de uma forma mais eficiente. O coletor global representa o diretório no qual

todos os arquivos de todas as residências estão armazenados. Esse diretório é subdivi-

dido em diretórios internos para cada residência e, dentro de cada diretório residencial,

há uma subdivisão em diretórios de dispositivos. Um ponto importante é que, como os

dados armazenados podem ser extensos, a cadeia de blocos não seria a melhor forma de

armazenar os dados, visto que é posśıvel que ocorra problemas de escalabilidade. A Fi-

gura 4.2 mostra um exemplo da árvore de diretórios. Em cada diretório residencial há um

local para armazenamento temporário de arquivos (Temp), no qual são armazenados os

Figura 4.2: Estrutura de diretórios do coletor global. O número de dispositivos utilizado

é meramente ilustrativo.
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arquivos que ainda não estão oficialmente pertencentes a um dispositivo. Isso ocorre para

fornecer maior controle à aplicação. Por fim, um nó controlador gerencia a comunicação

entre as entidades e realiza a autorização de todos os métodos utilizados pelos usuários.

Esse nó controlador é implementado através de três módulos implementados em Python.

Reitera-se que este nó controlador deve ser expandido em múltiplos nós, responsáveis por

participarem do consenso da rede. Dessa forma, o nó controlador representa um conjunto

descentralizado que gerencia o acesso ao sistema.

O acesso e o gerenciamento dos dados pelos usuários deve passar pelo sistema de

autorização e controle de acesso suportado pela cadeia de blocos Ethereum. Três con-

tratos inteligentes são responsáveis pela autorização, gerenciamento dos usuários de cada

residência e de seus dispositivos associados. Além disso, realizam o registro dos eventos

que ocorrem na residência, como pedidos de leitura de arquivos, adição de algum novo

dispositivo de IoT, entre outros. O gerenciamento dos dados é efetuado por métodos

implementados na aplicação, que podem ser divididos entre métodos que criam, visuali-

zam e deletam objetos, sendo esses objetos dados, dispositivos ou usuários do sistema.

A aplicação registra os eventos na cadeia de blocos, permitindo posterior auditoria da

aplicação. A decisão que a cadeia de blocos tomar deve ser reforçada pelo nó controlador,

de forma que se o usuário não possuir autorização, o pedido deve ser negado. Isso pode

ser realizado utilizando geração de tokens pela cadeia de blocos, de forma que o usuário

autorizado deve utilizar o token gerado para que possa de fato realizar o acesso.

É importante destacar que este trabalho não busca implementar uma solução que

satisfaça todos os pilares da segurança da informação, como confidencialidade, integridade

e disponibilidade. A autenticação não é o foco deste trabalho, assume-se que os usuários

que acessam a aplicação disponibilizada pelo consórcio estão autenticados. Em relação à

confidencialidade, utiliza-se como protocolo de comunicação o protocolo de transferência

de hipertexto seguro (Hyper Text Transfer Protocol Secure - HTTPS), cuja criptografia

aumenta a segurança para os dados em transmissão. No caso da integridade, não se utiliza

o resumo criptográfico dos dados em qualquer estado, então não há garantia de que os

dados recuperados do banco de dados estão ı́ntegros. A disponibilidade entre os clientes

e o consórcio também não faz parte do escopo do trabalho, visto que depende de onde e

como a aplicação é hospedada. Não se utiliza um banco de dados distribúıdo e, em caso

de falha do nó que executa o banco de dados, os dados não poderão ser acessados.
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4.2 Métodos da Aplicação

A interação entre os componentes da aplicação é feita através de métodos que

podem ser agrupados da seguinte forma: métodos que lidam com arquivos, métodos que

lidam com usuários e métodos que lidam com dispositivos. Somado a isso, em cada um

desses grupos, há métodos responsáveis por armazenar, visualizar e remover a informação

referente a cada grupo. Sempre que um método é utilizado, a ação é guardada na cadeia

de blocos, permitindo auditoria futura. Contabilizando todos os métodos dos três grupos,

há um total de dez métodos diferentes. Reitera-se que a autorização é expressa através

de uma análise dos dados de identificação do usuário,verificando se está cadastrado e se

possui autorização para o uso do contrato.

Os métodos de controle de arquivos armazenam, visualizam e deletam os dados no

banco de dados. Tais métodos são chamados Storage, Monitor e removeFile, respecti-

vamente. As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 mostram o funcionamento desses métodos, ilustrando

como ocorre a interação entre os componentes da aplicação quando cada método é invo-

cado.

Storage é um método utilizado pelo usuário na residência e tem como objetivo

enviar os dados monitorados pelos dispositivos inteligentes para armazenamento no con-

sórcio. Esse método recebe os dados que devem ser armazenados e envia um pedido de

autorização para o consórcio armazenar os dados. O consórcio irá realizar a verificação,

utilizando o contrato inteligente firmado com o usuário na cadeia de blocos. Caso o usuá-

rio possua a permissão para executar o método Storage, os dados são enviados para o

diretório residencial temporário no coletor global, localizado no consórcio. Por fim, os da-

dos são movidos para o diretório referente ao dispositivo correto e o caminho do arquivo

é inserido no banco de dados.

O Monitor é um método utilizado pelo usuário para visualizar um determinado

dado que esteja sob sua autorização. Esse método envia um pedido de autorização de

acesso para o consórcio, que verifica se o usuário possui autorização para visualizar os

dados. Caso o usuário possua a permissão, os dados são recuperados e enviados para ele.

O removeFile é um método utilizado pelo usuário para remover um determinado

dado que esteja sob sua autorização. Esse método envia um pedido de autorização para

o consórcio, que irá verificar se o usuário possui autorização para remover os dados. Caso

o usuário possua a permissão, os dados são removidos do coletor global e a entrada do
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Figura 4.3: Diagrama do método Storage, utilizado para enviar dados monitorados pelos

dispositivos para o consórcio.

Figura 4.4: Diagrama do método Monitor, utilizado para visualizar dados de dispositivos.
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Figura 4.5: Diagrama do método removeFile, utilizado para remover um dado armaze-

nado no coletor global e remover seu caminho no banco de dados.

caminho encontrada no banco de dados é removida.

As Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 iniciam com o procedimento de pedido de autorização

através do request, que é enviado pelo usuário e validado pelo consórcio, através do nó

controlador e dos contratos inteligentes. Após a validação, para o método Storage a ação

é registrada através do log action, conforme ilustrado na Figura 4.3. Em seguida, o nó

Manager recebe a resposta contendo a informação relacionada à autorização da transfe-

rência, se o usuário pode enviar o arquivo ou não. Com base nisso, envia o arquivo que

é encaminhado pelo nó controlador. Por fim, o nó Manager recebe uma resposta sobre o

estado da operação. Para o método Monitor, ilustrado na Figura 4.4, ao confirmar a au-

torização, o nó controlador realiza a comunicação com o banco de dados (BD) para buscar

os caminhos onde os arquivos do dispositivo selecionado estão localizados (metadata) e

envia para o usuário. Além disso, o nó controlador registra a ação através do log action.

Em seguida o usuário seleciona qual caminho dos dados armazenados será visualizado e

então o envio é feito por intermédio do nó controlador.

No método removeFile, de maneira similar ao Monitor, o nó controlador realiza a

comunicação com o banco de dados após a confirmação de autorização. Esta comunicação
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é utilizada para buscar os caminhos referentes ao dispositivo selecionado e enviá-los para

o Manager. O Manager seleciona qual é o caminho do arquivo que será deletado e o pedido

é validado pelo nó controlador através do contrato inteligente. Caso haja permissão, o nó

controlador remove o arquivo do coletor global e também remove o metadado do banco de

dados. Por fim, a ação é registrada através do log action e o Manager recebe uma resposta

sobre o estado da operação.

Os métodos de gerenciamento de usuários são divididos em addManager, addUser,

getPeople e removePerson. Esses métodos têm como objetivo gerenciar os usuários de

uma residência. As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 mostram o funcionamento desses métodos e como

ocorre a interação entre os componentes da aplicação quando cada método é invocado.

O addManager e o addUser são métodos utilizados com o intuito de registrar um

usuário em sua respectiva função dentro da residência. Nesses métodos, o usuário fornece

o resumo criptográfico (hash) do usuário a ser adicionado e, caso o consórcio autorize a

inserção através do contrato, o usuário é adicionado na rede com seu respectivo cargo.

O getPeople é um método utilizado com o intuito de retornar para o usuário

o resumo criptográfico do usuário escolhido, ou seja, o endereço desse usuário. Nesse

Figura 4.6: Diagrama dos métodos addManager e addUser, utilizados para registrar o

usuário na função Manager e User, respectivamente.
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Figura 4.7: Diagrama do método getPeople, que retorna o endereço do usuário.

método, o usuário fornece a posição do usuário inserido na rede e, caso o consórcio autorize

o método através do contrato, o endereço do usuário é retornado.

O removePerson é um método utilizado pelo usuário para remover um determinado

usuário da rede. Nesse método, o usuário indica o endereço do usuário a ser removido e

um pedido de autorização é enviado para o consórcio. O consórcio, por sua vez, verifica

a autorização para remover o usuário e caso possua a permissão, o usuário indicado é

removido.

As Figuras 4.6, 4.7 e 4.8 indicam o procedimento de pedido de autorização de ma-

neira idêntica aos métodos de controle de arquivos. Nestes métodos, percebe-se que após

a confirmação da autorização, o nó controlador não possui mais ações, diferentemente dos

métodos de controle de arquivos. Isso ocorre pois todas as ações são realizadas interna-

mente nos contratos inteligentes. Por fim, em todos os métodos referentes aos usuários,

o nó controlador envia uma resposta (response) para o usuário, indicando as informações

pertinentes relativas ao método e registra o evento na cadeia de blocos.

Os métodos de gerenciamento de dispositivos são divididos em addDevice, get-

Device e removeDevice. Estes métodos têm como objetivo gerenciar os dispositivos

atrelados a cada residência. As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 mostram o funcionamento dos

métodos e como ocorre a interação entre os componentes da aplicação quando cada método

é evocado.
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Figura 4.8: Diagrama do método removePerson, que remove um usuário da rede.

O addDevice é um método utilizado com o intuito de registrar um dispositivo

dentro da rede de IoT do usuário. Nesse método, o usuário fornece o identificador do

dispositivo e, caso o consórcio autorize a inserção através do contrato, o dispositivo é

adicionado na rede e um novo diretório é criado no coletor global do consórcio, especifi-

camente dentro do diretório da residência em questão.

O getDevice é um método utilizado com o intuito de retornar para o usuário

o identificador do dispositivo escolhido. Nesse método, o usuário fornece a posição do

dispositivo inserido na rede de IoT e, caso o consórcio autorize o método através do

contrato, o identificador do dispositivo é retornado ao usuário.

O removeDevice é utilizado pelo usuário para remover um determinado dispositivo

que esteja na rede. O usuário indica o identificador do dispositivo a ser removido e um

pedido de autorização é enviado para o consórcio. O consórcio verifica se o usuário possui

autorização para remover os dados e, caso possua, o dispositivo é removido.

As Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 indicam o procedimento de pedido de autorização de ma-

neira idêntica aos métodos de controle de arquivos e gerenciamento de usuários. Percebe-se

na Figura 4.9 que o nó controlador é o responsável por criar o diretório no coletor global

antes de registrar a ação. Analogamente aos métodos de gerenciamento de usuários, na
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Figura 4.9: Diagrama do método addDevice, que registra um dispositivo na rede.

Figura 4.10: Diagrama do método getDevice, utilizado para retornar o identificador do

dispositivo ao usuário.

Figura 4.10 nenhuma ação é realizada pelo nó controlador após a autorização, visto que

este método não envolve o banco de dados ou o coletor global. Na Figura 4.11 percebe-se

que o nó controlador deleta as entradas no banco de dados, além de remover o diretório

do coletor global antes de realizar o registro na cadeia de blocos. Por fim, em todos os
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Figura 4.11: Diagrama do método removeDevice, que remove um dispositivo da rede.

métodos referentes aos dispositivos, o nó controlador envia uma resposta (response ou

file) para o usuário, indicando as informações pertinentes relativas ao método e registra

o evento na cadeia de blocos.

4.3 Contratos Inteligentes da Aplicação

Este trabalho usa três categorias de contratos inteligentes que operam de forma

interligada, nomeados da seguinte forma: Empresa, Casa e Registro. O contrato Em-

presa é utilizado como interface para o administrador do consórcio. Com esse contrato, o

administrador é capaz de instanciar e controlar os contratos Casa e Registro dos clientes.

O contrato Casa é utilizado para a realização de todos os métodos da aplicação, servindo

como o controle de permissões dentro da cadeia de blocos. Cada residência possui um

contrato individual, e apenas ela pode acessar o próprio contrato, sem permissão para

acessar os contratos de outras residências. É importante destacar que não está no escopo

deste trabalho a implementação das poĺıticas de controle de acesso. Além disso, os méto-

dos da aplicação propostos só podem ser realizados um de cada vez, não sendo posśıvel a

realização de dois ou mais métodos em um mesmo pedido do usuário. O contrato Regis-
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Figura 4.12: Interação entre os três contratos. O Owner, gerente do consórcio, controla o

contrato Empresa que cria os contratos Registro e Casa para cada cliente.

tro é utilizado para realizar os registros dos métodos que foram acionados. A Figura 4.12

exibe a estrutura da interação entre os três contratos.

Para gerar maior controle e segurança para a aplicação, os contratos Casa e Re-

gistro são inicializados somente pelo contrato Empresa. Dessa forma, é papel do admi-

nistrador do consórcio inicializar os contratos Casa e Registro para cada novo cliente,

isto é, para cada residência. Com o intuito de minimizar posśıveis erros de usuário, o

contrato Empresa possui uma função createContracts que instancia os contratos Casa

e Registro para cada novo cliente do sistema. O administrador do consórcio é o único

que possui as permissões necessárias para criar novos contratos e por isso possui um cargo

nos contratos, o Owner. Caso seja necessário modificar o administrador do consórcio, o

contrato permite essa operação através de uma função em que o atual Owner insere o en-

dereço do novo Owner, de forma que a aplicação se mantém estável. A aplicação também

protege os usuários ao isolar cada cliente, de maneira que não é posśıvel realizar comu-

nicação entre contratos Casa. Devido a esse isolamento, os usuários de uma residência

não possuem acesso algum aos dados de outras residências, de forma que evita quebra de

privacidade no sistema.
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Diferentemente do contrato Empresa, que é único, o contrato Casa é individual

para cada residência inserida no sistema. Durante a criação do contrato Casa, feito pelo

Owner, um endereço é utilizado para ser um Manager dessa residência. Os Managers de

uma residência possuem as permissões para realização de todos os métodos referentes ao

contrato Casa, que podem ser resumidos em métodos de adição, visualização e remoção

dos componentes da rede. Por fim, o cargo User possui o menor ńıvel de permissão dentro

da aplicação proposta, e por isso não é capaz de realizar nenhum método.

Assim como o contrato Casa, o contrato Registro também é individual para cada

residência. Nesse contrato, iniciado somente pelo Owner, os registros de eventos envolvendo

os métodos da aplicação são realizados. Todas as chamadas dos métodos são inseridas

nos registros, isto é, tanto métodos bem-sucedidos quanto métodos negados por motivos

de permissão. Assim, os Managers de cada residência podem acessar os dados na cadeia

de blocos para observar quais usuários acionaram quais métodos, e se foram capazes de

realizar a ação em questão.

Os algoritmos apresentados a seguir representam a lógica implementada em cada

contrato. Algoritmo 1 exibe o pseudocódigo do contrato Empresa, que é necessário para

o consórcio conseguir gerenciar os demais contratos. Para inicializar as variáveis, mapeia-

se os contratos Casa e Log associando-os a um identificador único, com o intuito de

prover uma maior organização dos clientes. Ao instanciar o contrato pela primeira vez, é

Algoritmo 1 Algoritmo InterfaceOwner referente ao contrato inteligente Empresa.
Entrada: Owner, _address

1: associar identificador único a contrato Casa

2: associar identificador único a contrato Log

3: quantityContracts ← 0

4: permission ← False

5: construir contrato empresa e associar um Owner

6: se this_user é Owner então

7: criar contratos Casa e Log para o cliente e indicar um Manager da residência

8: quantityContracts ← quantityContracts + 1

9: se necessário trocar Owner então

10: permission ← PermissãoDeTroca(Owner)

11: se permission = True então

12: Owner ← _address

13: AtualizarOwner(Owner)
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necessário fornecer o endereço que será utilizado como único Owner do consórcio (Linha 5).

Assim, para criar o par de contratos Casa e Log para cada residência, é necessário garantir

que o Owner é o this_user, isto é, o realizador da ação (linhas 6 a 8). Além disso, caso

seja necessário modificar o Owner do contrato, o Owner atual precisa permitir a mudança,

que é replicada para todos os demais contratos de todas as residências, atualizando o

endereço do novo Owner (linhas 9 a 13).

O Algoritmo 2 exibe o pseudocódigo do contrato Casa, detalhando suas principais

Algoritmo 2 Algoritmo ContratoTCC referente ao contrato inteligente Casa.
Entrada: _id_device, Owner, Manager, User, _addressOwner, _addressManager, add_user,

add_device, remove_user, remove_dev, request_view, request_people, _ı́ndice, re-

quest_device, request_change_storage, _address

1: Person ← CriarEstrutura( address, role)

2: people ← ∅

3: devices ← ∅

4: permission ← False

5: construir contrato, associar Owner e Manager e adicionar _addressOwner e _addressManager na

people

6: se this_user tem papel de Manager ou Owner então

7: se add_user = True e usuário não existe então

8: addUser(_address, people, User)

9: se add_manager = True e usuário não existe então

10: addManager(_address, people, Manager)

11: se add_device = True e _id_device não existe então

12: addDevice(_id_device, devices)

13: se remove_user = True e usuário existe então

14: removePerson(_address, people)

15: se remove_dev = True e _id_device existe então

16: removeDevice(_id_device, devices)

17: se request_view = True então

18: permission ← Monitor(_address)

19: se request_change_storage = True então

20: permission ← storageControl(_address)

21: se request_people = True então

22: address, role ← getPeople(_ı́ndice)

23: se request_device = True então

24: identificador ← getDevice(_ı́ndice)
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funcionalidades. Para instanciar o contrato, é necessário fornecer o endereço do Owner do

consórcio e o endereço do Manager. Ambos são armazenados na lista people ao construir o

contrato (linha 4). A lista people é formada por um conjunto de variáveis do tipo Person,

que é uma estrutura que contém o endereço e o cargo de cada usuário (linha 1). Os métodos

existentes no contrato que têm acesso a essa estrutura. Todas as funções necessitam que o

usuário tenha o papel Manager ou Owner para a sua realização, com a exceção das funções

getPeople e getDevice. Para a execução das funções addUser, addManager e addDevice,

é realizado um controle que garante que o item que se pretende adicionar não está inserido

no contrato (linhas 6 e 9). Analogamente, para as funções removePerson e removeDevice,

há um controle que garante que o item está inserido durante a execução da função (linhas

11 e 13). As funções Monitor e storageControl são utilizadas para garantir a permissão

para visualizar ou adicionar arquivos, respectivamente, confirmando que o usuário que está

realizando a função por intermédio do contrato tem permissão para tal, isto é, garante

que é o this_user. Dessa forma, as funções Monitor e storageControl apenas retornam

Verdadeiro ou Falso, exibindo para os módulos da aplicação que o usuário pode acessar os

arquivos. É importante ressaltar que a função storageControl também é utilizada para

a remoção de arquivos. A função getPeople retorna o endereço e o cargo do usuário com

base na posição na lista people. Por fim, a função getDevice é utilizadas para retornar

informações referentes a um dispositivo (linhas 19 a 22).

O Algoritmo 3 exibe o pseudocódigo do contrato Log, detalhando o funcionamento

dos registros na cadeia de blocos por intermédio dos contratos. O contrato Log neces-

sita do endereço do Owner do consórcio para ser instanciado (linha 1). Os registros são

armazenados na estrutura Log (criada na linha 2), que possui informações referentes ao

identificador do dispositivo, a ação realizada, ao endereço do usuário que realizou a ação

Algoritmo 3 Algoritmo ContratoLog referente ao contrato inteligente Log.
Entrada: successLog, failureLog, Owner, _id_device, _function, _person, _timestamp

1: construir contrato e associar Owner

2: Log ← CriarEstrutura(_id_device, _function, _person, _timestamp)

3: se this_user tem papel de Owner então

4: se usuário foi autorizado a usar o método _function então

5: adicionar _id_device, _function, _person, _timestamp à lista successLog

6: senão

7: adicionar _id_device, _function, _person, _timestamp à lista failureLog
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e ao horário em que a ação ocorre. Para inserir o registro, é realizada a verificação da

permissão do usuário this_user que aciona a função (linha 3). É importante ressaltar

que esse usuário não é o mesmo usuário que está indicado na estrutura Log. Isso ocorre

pois this_user precisa ser o Owner e insere os registros de todos os clientes, protegendo

a aplicação de inserções incorretas por parte de Managers. Por fim, ressalta-se que o

resultado do registro pode variar entre bem-sucedido ou falha, dependendo do resultado

da permissão para a ação obtido do Algoritmo 2.
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Caṕıtulo 5

Implementação

A aplicação proposta utiliza a plataforma Ethereum para implementar a cadeia

de blocos e os contratos inteligentes. Esses contratos são desenvolvidos na linguagem

Solidity e são parte essencial do mecanismo que suporta o controle de acesso e autorização

inserido na aplicação. A interação entre os componentes da aplicação ocorre conforme os

diagramas apresentados no Caṕıtulo 4. O desenvolvimento da aplicação proposta é feito

em um laptop com sistema operacional Ubuntu 20.10, processador Intel i5-5200U com 2

núcleos e memória RAM de 4 GB. Além disso, são usados os componentes referentes ao

dispositivo IoT simulado. Os detalhes da implementação da aplicação são apresentados e

discutidos neste caṕıtulo.

5.1 Rede de IoT

Neste trabalho, a rede de IoT é formada por apenas um dispositivo, capaz de medir

temperatura e umidade. Para realizar os testes referentes às comunicações de dispositivos

inteligentes com o coletor local, utiliza-se um microcontrolador em conjunto com um

medidor de temperatura e umidade, conectado a um computador. A Figura 5.1 mostra o

esquema de montagem do dispositivo que representa um dispositivo IoT comum, já que

possui alguns dos principais componentes que são habituais em dispositivos inteligentes.

Nessa montagem, são utilizados:

• BlackBoard UNO R3: microcontrolador responsável por sustentar o dispositivo

IoT;

• Protoboard de 400 Pontos: local onde o sensor, o resistor e os jumpers se conectam;
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• Sensor de Temperatura e Umidade DHT11: mede temperatura e umidade;

• Resistor 10 kΩ: necessário para o funcionamento do DHT11;

• 5 Jumpers M/M: responsáveis por realizar as conexões;

• Computador: responsável pelo tratamento dos dados monitorados pelo sensor e

envio desses dados para o coletor local por meio de um soquete;

• Cabo USB: conecta o controlador ao computador.

Figura 5.1: Esquema da montagem do dispositivo IoT.

O sensor DHT11 coleta os dados de temperatura e umidade em tempo real e o

microcontrolador transfere esses dados para o computador. No computador, existe um

código em Python que lê os dados coletados pelo sensor e os armazena em um arquivo

de texto. Em seguida, um soquete TCP aberto nesse mesmo computador envia o arquivo

de texto para um soquete localizado no coletor local. Considera-se que o computador faz

parte do dispositivo inteligente. Neste trabalho, esse computador é utilizado apenas como

uma forma de prover comunicação entre o microcontrolador e o coletor local através de

uma interface de rede. A ideia é emular o que um dispositivo inteligente faria, isto é,

coleta de dados e comunicação via rede. Consequentemente, esse computador não possui

relação alguma com o computador necessário na residência de cada usuário para exercer

o papel de coletor local.

5.2 Banco de Dados

O banco de dados funciona como um catálogo dos dados monitorados pelos disposi-

tivos dos clientes. O nó controlador no consórcio comunica-se com o banco de dados e faz
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os pedidos necessários, seja de armazenamento, leitura ou remoção de dados. Essa comu-

nicação é feita de forma direta, a medida que o nó controlador precisa realizar operações

com os dados dos usuários. Neste trabalho, utiliza-se um banco de dados não relacional,

o MongoDB, para armazenar as entradas que indicam onde os arquivos com os dados

estão armazenados. A escolha pelo MongoDB ocorre devido à simplicidade, estabilidade

e tempo de resposta favorável desse banco de dados. Vale lembrar que outros bancos de

dados também podem ser utilizados, sem problemas para a aplicação. Vale enfatizar que

os dados do usuário propriamente ditos estão armazenados em arquivos fora do banco de

dados, mas as informações de origem e localização desses arquivos são armazenadas no

banco de dados.

O banco de dados está organizado orientado a documentos, de forma que existem

várias entradas com informações sobre os dados armazenados em uma modelagem chave

e valor. As entradas no banco de dados armazenam informações organizacionais sobre

os dados, como a residência à qual aquele dado pertence, a localização do arquivo no

coletor global, um identificador de dispositivo e um identificador único para cada entrada

no banco de dados.

A instalação do banco de dados é feita baseada na documentação oficial do Mon-

goDB1. A edição do MongoDB instalada é a Community Edition. Como o banco de dados

não é o foco deste trabalho, sendo usado apenas para demonstrar a execução da aplicação,

de modo que uma simples implementação é suficiente para realizar os testes e medições

necessárias.

5.3 Cadeia de Blocos

A plataforma de cadeia de blocos escolhida para implementar a aplicação pro-

posta neste trabalho é a Ethereum. A escolha é feita pela capacidade de utilização e

gerenciamento de contratos inteligentes disponibilizada pela plataforma, além da ampla

documentação publicamente dispońıvel. A partir da documentação oficial da Ethereum,

implementa-se um nó de uma rede de cadeia de blocos utilizando o Geth. O Geth é uma

interface de linha de comando implementada na linguagem Go e utilizada para iniciar nós

Ethereum. Utilizando o Geth, é gerado um bloco gênesis, que é o primeiro bloco da cadeia

1https://docs.mongodb.com/v4.4/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/
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de blocos. A partir da criação do nó gênesis, as leituras e validações de transações podem

ser realizadas. Essas leituras e transações são feitas com base em um contrato inteligente,

firmado entre o consórcio e os usuários da aplicação. O algoritmo de consenso escolhido

para a implementação é o PoA. Neste trabalho, o consenso é realizado por um único nó,

que representa o consórcio. Em uma implementação real, mais nós devem fazer parte da

rede da cadeia de blocos.

5.4 Contratos Inteligentes

A implementação da cadeia de blocos também conta com o uso das aplicações

Metamask e Remix. Metamask é uma carteira para criptomoedas e uma interface para

aplicações que executem com base em cadeia de blocos. É uma aplicação que funciona

como extensão para o navegador. Essa aplicação é interessante para a realização de testes,

pois possui instalação relativamente simples e funciona de forma intuitiva. É posśıvel se

conectar às redes de cadeia de blocos utilizando essa extensão e gerenciar contas, além de

aceitar e realizar transações. Também possui suporte para autenticação e gerenciamento

de contas da cadeia de blocos. A implementação dos contratos na cadeia de blocos do

trabalho é realizada utilizando o Metamask, que simplifica bastante o processo de inserção

de um novo modelo de contrato. Por sua vez, Remix é uma Ambiente de Desenvolvimento

Integrado (Integrated Development Environment - IDE) que suporta o desenvolvimento de

contratos inteligentes. Essa IDE funciona no navegador e é utilizada para gerenciamento,

escrita, compilação e testes de contratos inteligentes. Um dos primeiros passos para

a criação de aplicações baseadas em cadeias de blocos é a elaboração e criação de um

contrato que suporte a aplicação. Por isso, Remix é uma ferramenta essencial. Remix

suporta a linguagem de programação Solidity, que é uma das linguagens que pode ser

utilizada para a criação de contratos inteligentes. Os contratos inteligentes neste trabalho

são escritos na linguagem Solidity e gerenciados pela aplicação Remix.

Para criar novas instâncias de um contrato, é necessário realizar uma nova tran-

sação na cadeia de blocos, informando a criação da nova instância. Utilizando o Remix

e o Metamask, é posśıvel realizar novas transações de forma simplificada. A partir disso,

torna-se posśıvel a geração de novas instâncias de contratos entre as residências e o con-

sórcio.
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As três categorias de contrato inteligente implementadas neste trabalho são inter-

ligadas para prover o funcionamento da aplicação.

5.5 Interface com a Cadeia de Blocos

A interface com a cadeia de blocos é implementada em Python e baseada na arqui-

tetura REST. Utiliza-se as bibliotecas do arcabouço (framework) web Flask, que auxilia

a implementação de uma aplicação HTTPS, que envolve a arquitetura REST. Utiliza-se

HTTPS para realizar a comunicação entre os diferentes módulos da aplicação. A infor-

mação é formatada em texto simples ou encapsulada em um objeto Javascript Object

Notation (JSON), em diferentes métodos da aplicação. Para esta implementação, o mó-

dulo GUI é desenvolvido inicialmente como uma interface de linha de comando(Command

Line Interface - CLI). Pode-se dividir a implementação em quatro módulos, sendo um de-

les localizado na residência dos usuários e os outros três localizados no consórcio das

empresas. Esses módulos são: CLI, Núcleo, BCInterface e DBInterface, conforme mostra

a Figura 5.2.

Figura 5.2: Interação entre os quatro módulos. A CLI está localizada na residência do

usuário, enquanto os outros três módulos são responsabilidade do consórcio.

A CLI nesta implementação tem como propósito ser uma interface de programação

de aplicações (Application Programming Interface - API) que interliga o usuário à aplica-

ção como um todo. Nela, o usuário é capaz de indicar qual dos métodos deseja realizar.
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O Núcleo é responsável por responder aos pedidos realizados pela CLI e, para isso, utiliza

dois módulos auxiliares para realizar a comunicação com a cadeia de blocos e com o banco

de dados. Esses módulos auxiliares são BCInterface e DBInterface, responsáveis por lidar

com procedimentos referentes à cadeia de blocos e ao banco de dados, respectivamente.

Dessa forma, como indica a Figura 5.2, o Núcleo realiza a comunicação entre todos os

módulos e nenhum deles consegue realizar comunicação sem o envolvimento do Núcleo.
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Caṕıtulo 6

Resultados e Discussão

O uso de cadeia de blocos em aplicações pode inserir atrasos que podem prejudicar

a experiência do usuário. Verifica-se, então, se a aplicação proposta é capaz de realizar a

autorização dos métodos sem haver grande prejúızo à experiência do usuário em termos

de atraso na execução das ações. A escalabilidade da aplicação depende diretamente

da escalabilidade da plataforma de cadeia de blocos utilizada. Este caṕıtulo tem como

principal objetivo demonstrar o benef́ıcio que a implementação proposta traz ao sistema

com base nos dados de tempo coletados e de análises qualitativas sobre a segurança da

aplicação.

A melhoria na segurança que este trabalho traz, se baseia principalmente na uti-

lização da cadeia de blocos Ethereum. Da maneira como a aplicação é implementada,

a cadeia de blocos suporta o controle de acesso por meio dos contratos inteligentes que

gerenciam a autorização para os pedidos na aplicação e registram as ações permitindo

auditoria. Além disso, a aplicação possui uma alta resistência a alterações indesejadas, já

que qualquer alteração no estado dos contratos inteligentes precisa passar pelo consenso

da rede. Dessa forma, é posśıvel afirmar que esta aplicação, ao utilizar a tecnologia cadeia

de blocos para suportar o controle de acesso, traz uma melhoria na segurança para o

cliente que deseja armazenar e gerenciar dados coletados pela rede de IoT existente na

residência.
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6.1 Metodologia

Com o propósito de analisar o desempenho e a efetividade da aplicação proposta

neste trabalho, realiza-se uma série de medições temporais referentes aos métodos imple-

mentados. Modificações são realizadas nos módulos implementados para obter as infor-

mações de tempo necessárias para a análise de desempenho. A ideia é coletar informações

de tempo que podem demonstrar a experiência do usuário em relação à latência no uso da

aplicação. Algumas das modificações realizadas são: adição de linhas de código referentes

à cronometragem da aplicação, automatização de processos que são inseridos pelo usuário

e junção de métodos realizados de forma automática e sequencial.

Quatro diferentes atrasos são estudados: TotalAPI, TotalBC, TotalDB, TotalLog.

A medição referente ao atraso TotalAPI mede o tempo completo de realização de cada

método da aplicação. TotalBC mede o tempo para realização de um método utilizando a

cadeia de blocos, podendo ser um tempo de leitura ou de escrita, a depender do método.

TotalDB diz respeito ao tempo de inserção ou leitura no banco de dados. Por fim, a

TotalLog mede o tempo de inserção do registro sobre a execução de um método na cadeia

de blocos. Ressalta-se a distinção entre TotalBC e TotalLog, que envolvem a cadeia de

blocos, mas representam medidas diferentes. Enquanto TotalBC trata do tempo referente

à execução do método em si, TotalLog trata da inserção do registro de execução do método

na cadeia de blocos.

Para cada método, realiza-se uma série de rodadas para obter as quatro medições

mencionadas anteriormente. Pode-se categorizar cada método em 4 sessões de medições

diferentes: 1 medição, 10 medições, 50 medições e 100 medições. Cada uma das sessões

é realizada em 30 rodadas com o intuito de verificar a consistência da informação de

tempo obtida. O aumento na quantidade de medições testa a eficiência da aplicação com

o aumento de esforço computacional.

Com o intuito de automatizar a realização das medições, executam-se grupos de

três métodos sequencialmente. Assim, os métodos referentes aos arquivos são agrupados,

bem como os métodos referentes aos usuários e os referentes aos dispositivos, como indica

a Figura 6.1. Por fim, para a padronização das medições, a cadeia de blocos é reiniciada ao

final de cada rodada, de forma a manter um mesmo ponto de referência entre as rodadas

de medições.

Com base nas medições realizadas, é posśıvel analisar o desempenho e tempos de
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Figura 6.1: Fluxograma indicando a metodologia realizada para as medições. Cada bloco

é referente a um método e realiza as medições internamente antes do ciclo de uma nova

medição.

resposta da aplicação deste trabalho. Dessa forma, o restante deste caṕıtulo discute os

pontos importantes que surgem ao analisar os gráficos das informações coletadas sobre

os tempos dos diversos métodos que a aplicação proporciona. Todas as figuras ao longo

deste caṕıtulo mostram uma comparação entre os tempos obtidos na aplicação com e

sem a proposta deste trabalho. Assim, pode-se avaliar com precisão os pontos positivos e

posśıveis pontos negativos que a proposta traz ao cenário de casas inteligentes. Também

é importante frisar que o cenário de testes da aplicação é diferente do cenário de produção

teórico para a qual esta aplicação é planejada. As análises realizadas neste caṕıtulo

mostram um forte indicativo da viabilidade da aplicação. Um exemplo de tais diferenças

diz respeito aos dados medidos, que não incluem o tempo de transmissão de dados pela

rede, o que causa uma redução considerável no tempo total, dependendo do método

utilizado.

6.2 Resultados

As primeiras medições são feitas com base nos métodos considerados de escrita,

incluindo o tempo de registro de eventos. Os métodos de escrita são métodos que alteram
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o estado do contrato através de transações. Analogamente, todos os registros também

alteram o estado do contrato, de maneira que, no caso dos métodos de escrita, o contrato

é alterado em duas ocasiões. Por conta disso, nestes métodos, é necessário realizar a

mineração de dois blocos para completar tanto o método quanto o seu registro.

A Figura 6.2(a) mostra os resultados da medição do tempo TotalAPI, considerando

escrita em massa, ou seja, adição ou remoção em massa de usuários, gerentes ou dispo-

sitivos. É posśıvel perceber que os tempos medidos com a proposta tendem a um valor

relativamente estável. Isso se dá ao fato de que a medição do tempo é feita aguardando o

bloco ser validado na cadeia de blocos. Por estar sendo utilizado o PoA como mecanismo

de consenso neste trabalho, o tempo configurado para a validação dos blocos é de 15 se-

gundos, já que o PoA é capaz de realizar a criação de blocos de forma estável e em um

tempo pré-determinado [41]. Nota-se que o tempo no gráfico é de aproximadamente 30

segundos. Isso ocorre pois os tempos relativos ao processo de autorização e ao de registro

de eventos são validados em dois blocos diferentes. Dessa maneira, o tempo TotalAPI é

composto pelo tempo de validação de dois blocos, sendo necessário 30 segundos até o fim

do registro da execução. Outro aspecto relevante é que o intervalo de confiança é muito

pequeno, visto que as medições realizadas resultam em valores muito próximos. Compa-

rativamente, os tempos medidos sem a proposta em todos os gráficos da Figura 6.2 são

igualmente estáveis, já que são referentes basicamente ao tempo gasto no processamento

computacional do código realizado em Python.

Nas Figuras 6.2(b) e 6.2(c), os tempos medidos são referentes a 50 e 100 ações

subsequentes. É posśıvel verificar que mesmo com o aumento na quantidade de ações

consecutivas para realizar inserção ou remoção em massa, os tempos médios não sofrem

muita variação, fato que também se aplica ao intervalo de confiança. Tal caracteŕıstica

comprova a estabilidade da aplicação em termos de tempo de execução, já que mesmo com

o aumento do número de ações, não há uma mudança tão significativa nos gráficos. Isso

traz um indicativo importante pois, mesmo com várias ações subsequentes, a aplicação

continua mantendo um padrão de tempo de execução baixo e regular. Esse mesmo padrão

regular é observado na aplicação sem proposta e isso mostra que a inserção da cadeia de

blocos não altera a estabilidade da aplicação em termos de tempo de execução. Por fim,

reitera-se que ao longo da realização das medições não se percebe nenhum erro capaz de

parar a aplicação, indicando a corretude desta proposta.
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(a) 10 vezes seguidas.

(b) 50 vezes seguidas.

(c) 100 vezes seguidas.

Figura 6.2: Métodos de escrita da aplicação com registro de eventos sendo medidos em

30 execuções de escrita em massa.
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Um ponto importante no caso das Figuras 6.2(a), 6.2(b) e 6.2(c) é que o tempo

acrescentado, na prática, não é sentido pelo usuário. Isso ocorre pois, no cenário real, a

aplicação não precisa aguardar a validação do bloco para retornar a resposta do usuário.

Assim, por mais que nessas medições observe-se que o tempo acrescentado pela proposta

aumenta significativamente o tempo total da aplicação, na prática, o usuário não é tão

afetado. Ressalta-se também que esses métodos de escrita são referentes ao gerenciamento

de conta do usuário. Isso significa que esses métodos não são utilizados com grande

frequência, já que a adição ou remoção de usuários e dispositivos não ocorrem regularmente

em situações usuais.

A Figura 6.3(a) mostra os tempos de escrita, porém, sem o registro de eventos.

Comparados aos tempos observados na Figura 6.2 verifica-se uma redução de aproxi-

madamente metade. Tal situação ocorre porque quando não se contabiliza o registro, é

necessário validar apenas um bloco, referente unicamente à autorização. Percebe-se nova-

mente que o intervalo de confiança permanece relativamente baixo e as médias de tempo

de execução para os métodos são muito semelhantes entre si. Destaca-se também a con-

sistência das medições sem a proposta, visto que nesse contexto, mede-se exatamente o

mesmo processo da Figura 6.2. Nos dados sem proposta, observa-se valores semelhantes

aos exibidos na Figura 6.2. Isso ocorre pois os procedimentos para medir os dados sem a

proposta são idênticos independentemente do registro da ação na cadeia de blocos.

Nas Figuras 6.3(b) e 6.3(c), os tempos medidos são referentes a 50 e 100 ações

consecutivas, respectivamente. Assim como na Figura 6.3(a), percebe-se a consistência

nas medições mesmo com o aumento da quantidade de ações. É relevante ressaltar que,

para os métodos de escrita, as Figuras 6.3(a), 6.3(b) e 6.3(c) exibem o tempo que realmente

é experimentado pelos usuários, já que o registro de eventos não impede a continuidade

da aplicação.

As medições seguintes tratam dos métodos de leitura executados pela aplicação,

com o registro de eventos na cadeia de blocos. Os métodos de leitura são métodos que

não alteram o estado do contrato através de transações. Assim, apenas os registros al-

teram o estado do contrato, de forma que, no caso dos métodos de leitura, o contrato é

alterado apenas uma vez. Os métodos são executados em massa, de forma que as ações

são realizadas sequencialmente. Assim, dado que i ∈ {10, 50, 100}, Monitor recupera i

arquivos, Storage adiciona i arquivos ao banco de dados, removeFile exclui i arquivos,
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(a) 10 vezes seguidas.

(b) 50 vezes seguidas.

(c) 100 vezes seguidas.

Figura 6.3: Métodos de escrita da aplicação sem registro de eventos sendo medidos 30

execuções de escrita em massa.
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getDevice lê informações sobre i dispositivos e getPeople lê informações sobre i usuá-

rios. A Figura 6.4(a) exibe o resultado para 10 medições sequenciais. É posśıvel notar

que os tempos medidos com a proposta tendem a 15 segundos. Isso ocorre pois os mé-

todos de leitura não alteram nenhuma informação nos contratos inteligentes, de forma

que a autorização não requer mineração e o tempo observado é fortemente relacionado

ao tempo de registro da ação na cadeia de blocos. Percebe-se também que o intervalo

de confiança continua estável, mostrando que para os métodos de leitura, as medições

permanecem consistentes. Nos dados exibidos sem a proposta em todos os gráficos da Fi-

gura 6.4, percebe-se valores distintos aos das Figuras 6.2 e 6.3, já que trata de diferentes

métodos. Em especial, destaca-se os métodos que envolvem arquivos, que naturalmente

geram maior atraso devido ao tratamento dos arquivos em Python.

Nas Figuras 6.4(b) e 6.4(c), os valores de tempo são referentes a 50 e 100 ações

de leitura, respectivamente. Observa-se que as médias dos tempos se mantêm muito

semelhantes entre si, mesmo com o aumento no número de ações. Este valor de tempo

também inclui o tempo em relação ao registro de eventos.

Nota-se que para os métodos de leitura com registro, os tempos médios são aproxi-

madamente 15 segundos menores do que que as Figuras 6.2(a), 6.2(b) e 6.2(c), ao analisar

os resultados obtidos com a proposta. Isso ocorre porque apenas o bloco para registro da

ação precisa ser validado ao executar os métodos de leitura. Esses métodos não alteram

o estado do contrato inteligente, e, portanto, a execução depende apenas da autorização

proveniente do contrato e não de uma mineração como nos métodos de escrita. Os mé-

todos de leitura são os mais recorrentes da aplicação proposta, uma vez que os métodos

de escrita são utilizados para controle de usuários e dispositivos, enquanto os métodos de

leitura permitem recuperar informações e gerenciar arquivos.

Por fim, verifica-se o tempo necessário para execução de ações de leitura desconsi-

derando o tempo para o registro dos eventos. A Figura 6.5 mostra os resultados obtidos.

Comparados à Figura 6.4, os tempos são reduzidos em mais de 14,5 segundos. Isso indica

que a maior parte do tempo é gasto com a mineração do bloco de registro de eventos, que

não contribui para o tempo experimentado pelo usuário. Assim, o usuário que executa

uma ação de leitura na aplicação proposta experimenta atraso na resposta entre 0,1 e 0,4

segundos, dependendo do método que está sendo executado. Esse atraso é muito próximo

ao atraso observado para a execução dos métodos sem a cadeia de blocos e o contrato
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(a) 10 vezes.

(b) 50 vezes.

(c) 100 vezes.

Figura 6.4: Métodos de leitura da aplicação com registro de eventos sendo medidos em

30 execuções de leitura.
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(a) 10 vezes.

(b) 50 vezes.

(c) 100 vezes.

Figura 6.5: Métodos de leitura da aplicação sem registro de eventos sendo medidos em 30

execuções de leitura.
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inteligente. Comparando-se as Figuras 6.5(a), 6.5(b) e 6.5(c), observa-se que o aumento

na quantidade de ações executadas pouco influencia o atraso experimentado pelo usuário

da aplicação. Os métodos que lidam com arquivos (Monitor, Storage e removeFile)

apresentam atraso maior do que os que lidam com dispositivos ou usuários (getDevice

e getPeople). Esse padrão ocorre também quando a aplicação não utiliza a cadeia de

blocos e os contratos inteligentes. Isso acontece pois os métodos que lidam com arquivos

realizam mais etapas do que os métodos que lidam com dispositivos ou usuários, como

leitura e escrita de arquivos. A transferência dos arquivos pela rede não é considerada nas

medições, visto que a implementação é realizada em um mesmo computador.

A Tabela 6.1 resume os aumentos percentuais observados nos tempos de resposta

dos métodos de leitura da aplicação proposta em relação à abordagem sem cadeia de blocos

e contratos inteligentes. O aumento percentual do atraso experimentado pelo usuário ao

executar métodos de leitura utilizando a aplicação proposta é significativo, chegando a

dobrar em alguns métodos. Apesar disso, os valores continuam muito baixos, indicando

que o usuário não deve sentir muita diferença no atraso da resposta. Os métodos de

escrita apresentam um aumento muito maior, chegando a 148 vezes o tempo de execução

dos métodos sem a proposta. No entanto, os métodos de escrita são executados com pouca

frequência, de forma que não devem impactar de forma significativa o uso da aplicação no

cotidiano. Assim, a aplicação tende a apresentar desempenho satisfatório para o usuário

em termos de atraso na resposta dos métodos executados. Em troca de um pequeno

aumento no atraso das respostas, o usuário ganha em segurança, visto que as informações

serão armazenadas em um local cujo acesso é gerenciado por contratos inteligentes na

Tabela 6.1: Aumento percentual do tempo para os métodos de leitura sem registro de

eventos na aplicação proposta.

Método
# arq. armazenados

10 50 100

Monitor 106% 96% 97%

Storage 81% 78% 77%

removeFile 45% 48% 46%

getDevice 66% 72% 62%

getPeople 63% 65% 66%
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cadeia de blocos. Além disso, todo acesso às informações deste usuário é registrado na

cadeia de blocos, não sendo posśıvel apagar qualquer tentativa de acesso realizada na

aplicação.
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Caṕıtulo 7

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este trabalho teve como principal objetivo tentar aprimorar a segurança de apli-

cações que coletam dados em redes de casas inteligentes. Para isso, foi proposta uma

aplicação IoT que utiliza cadeia de blocos e contratos inteligentes, promovendo o armaze-

namento e o acesso seguro às informações coletadas pelos dispositivos IoT. Nesse cenário,

idealizou-se um consórcio de empresas que provê um serviço de armazenamento de dados

e monitoramento, também é responsável por administrar os clientes e o que cada um é

capaz de realizar nesse serviço. Cada residência é um cliente desse consórcio e o serviço

fornecido pelo consórcio gerencia, armazena e autoriza o armazenamento e o acesso aos

dados coletados nas residências. Cada residência pode acessar apenas os dados relaciona-

dos ao seu próprio contexto, isto é, os dados coletados pelos dispositivos IoT da residência

em questão.

A aplicação desenvolvida é composta por duas partes, uma presente no cliente e

outra presente no consórcio. No consórcio, existe um banco de dados MongoDB, uma

rede de cadeia de blocos Ethereum, um coletor global e três módulos implementados em

Python que lidam com métodos de usuários. O coletor global armazena todos os dados

transferidos das residências, e para isso, é necessário um alto poder de armazenamento.

Dentro da rede Ethereum, três contratos inteligentes realizam as ações para o controle de

permissões e registro de informações referentes aos usuários da rede. No cliente, estão

localizados os módulos GUI e o coletor local. O módulo GUI é responsável pela conexão

da aplicação com o consórcio, e nele todos os métodos são ativados pelo usuário. Já o

coletor local funciona como armazenamento local de arquivos, geralmente temporários,

que interagem em conjunto com o consórcio.
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Avaliou-se a proposta por intermédio de medições temporais de diversos aspectos

relevantes para a análise. Mediu-se o tempo desde o ińıcio até o fim da execução de uma

ação e seu registro na cadeia de blocos, o tempo para interagir com o banco de dados, o

tempo de registro das ações executadas e o tempo necessário para obter permissão para

executar a ação. Para isso, foi necessário modificar estruturalmente os quatro módulos

implementados em Python que servem de interface com a cadeia de blocos, a CLI e os

três módulos localizados no consórcio. Tais modificações foram realizadas não apenas

para incorporar as medições temporais, mas também para automatizar o procedimento

de medições.

A avaliação de desempenho foi feita com execução de ações de leitura ou escrita

em massa. Os resultados obtidos permitiram avaliar o impacto da utilização da cadeia de

blocos na aplicação. Os resultados mostraram que o aumento de tempo inserido pelo uso

da cadeia de blocos para realizar os métodos da aplicação foi aceitável, de maneira que

mesmo após realizar uma grande quantidade de ações consecutivas, a aplicação manteve

valores temporais semelhantes com intervalos de confiança muito pequenos. Além disso,

a estabilidade nos valores temporais indica a corretude da aplicação proposta.

Outro ponto observado é que, no que diz respeito ao uso corriqueiro da aplicação,

não há uma grande diferença em termos de atraso experimentado pelo usuário. Para os

métodos comuns de leitura de informações da rede e gerenciamento de arquivos, houve

um aumento máximo de aproximadamente 0,2 segundos quando comparada com o desem-

penho sem a proposta apresentada neste trabalho. Há uma preocupação caso o aumento

da segurança reduza a simplicidade de uso da aplicação, bem como a sua velocidade de

desempenho. O aumento qualitativamente grande da segurança da rede, não gera uma

grande perda na eficiência da aplicação. Os métodos de escrita se referem a adição e re-

moção de dispositivos e usuários na rede, que são utilizados em menor frequência quando

comparados com os casos citados anteriormente. Para esses métodos, há um aumento

relativamente alto no tempo de resposta. Em relação a experiência do usuário, percebe-se

um aumento de aproximadamente 15 segundos na resposta da aplicação. Tais métodos se

referem a adição e remoção de dispositivos e usuários na rede. Estes métodos são utiliza-

dos com menor frequência quando comparados com os outros métodos que não alteram

informações na cadeia de blocos.

Como na maioria das aplicações relacionadas à segurança em redes, existem di-
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versos aspectos que podem ser melhorados. Nesse sentido, aponta-se posśıveis trabalhos

futuros relacionados a este trabalho. É posśıvel que outras plataformas de cadeia de blocos

apresentem desempenhos diferentes. Assim, pretende-se realizar uma avaliação compara-

tiva entre diferentes tipos de cadeias de blocos e entre mecanismos de consenso. Além

disso, deseja-se verificar o desempenho da aplicação ao se permitir a participação de um

maior número de nós no consenso. Também é interessante realizar o armazenamento do

resumo criptográfico dos arquivos armazenados no banco de dados, de forma que o usuá-

rio ao receber seus arquivos, possa verificá-los, o que melhoraria a integridade dos dados

na aplicação. Em relação às funcionalidades da aplicação, vislumbra-se a necessidade de

incluir mensagens de confirmação para indicar o registro com sucesso de eventos na ca-

deia de blocos. Por fim, deve-se realizar um cenário de teste onde múltiplos pedidos de

usuários são realizados de forma paralela para compreender o desempenho do consórcio

em um cenário de maior complexidade computacional.
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