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RESUMO 

Os dispositivos móveis têm limitações de recursos que restringem o uso de mecanismos de 

segurança em aplicações, tais como comércio eletrônico, as quais exigem, por exemplo, o 

requisito de confidencialidade. Como é indispensável a implementação de mecanismos de 

segurança nesse tipo de aplicações, é fundamental auxiliar os desenvolvedores na escolha de 

um mecanismo que respeite limitações, por exemplo, de desempenho, memória e bateria, dos 

dispositivos móveis. Esta dissertação propõe então um modelo para medir o grau de 

confidencialidade e de desempenho necessários para determinadas aplicações que irão 

executar em dispositivos móveis. A fim de escolher o algoritmo criptográfico e/ou o protocolo 

mais adequado a uma aplicação móvel específica, os cálculos da confidencialidade e 

desempenho são realizados através de medidas já definidas no modelo e de pesos definidos 

pelo desenvolvedor, de acordo com a relevância de cada medida para aplicação. Para 

especificar a proposta, as abordagens de Goal-Question-Metric (GQM), Goal-Driven 

Software Measurement (GDSM), variações destas abordagens e o Security Measurement 

(SM) framework são utilizados. Em seguida, para validar o modelo, é utilizada uma aplicação 

móvel segura já existente como estudo de caso, sendo feita a análise e cálculo dos graus de 

confidencialidade e desempenho de algoritmos e protocolos. 

Palavras-chave: Dispositivos Móveis, Segurança, Confidencialidade, Desenvolvimento de 

Aplicações Seguras, Medição, Desempenho.  
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ABSTRACT 

Mobile devices have resource restrictions that constrain the use of security mechanisms in 

applications, such as e-commerce, which demand, for example, confidentiality issues. There 

is then a need for a mechanism to help developers to choose the appropriate solution that 

provides security for a specific mobile device application, taking in consideration the 

limitation of performance, memory and battery, among others. Thus, this work proposes a 

security measurement model focused on confidentiality and performance for mobile 

applications. This model is defined in conformance with the cryptographic algorithm and/or 

protocol more adequate to the mobile application. Confidentiality and performance degrees 

are calculated according to the proposed model measurements and weights defined by the 

secure mobile application developer. . The following measurement approaches are used to 

specify the proposal: Goal-Question-Metric (GQM) and Goal-Driven Software Measurement 

(GDSM), variations of these approaches, and the Security Measurement (SM) framework. As 

a case study, a mobile application already existent is used for the analysis and calculation of 

the confidentiality and performance degrees of chosen algorithms and protocols. 

Keywords: Security, Confidentiality, Mobile Devices, Development of Secure Applications, 

Measurement, Performance. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

Esta dissertação propõe um modelo para medição de confidencialidade e desempenho em 

aplicações para dispositivos móveis. Neste capítulo, uma visão geral de cada um dos temas 

relacionados é apresentada. O foco da seção 1.1 é a caracterização do problema e a motivação 

para o desenvolvimento desta dissertação; na seção 1.2, são descritos os objetivos e a 

metodologia utilizada; as contribuições e os resultados a serem alcançados são detalhados na 

seção 1.3; e, finalmente, na seção 1.4, a estrutura da dissertação é definida. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO 

Devido ao aumento do número de dispositivos móveis (e.g., palms, celulares, PDAs - 

Personal Digital Assistant, notebooks), uma diversidade de aplicações tem surgido para os 

mesmos. Quanto maior a utilização da conectividade sem fio por essas aplicações, contudo, 

maiores são os problemas com segurança da informação, surgindo a necessidade de 

implementação de mecanismos de segurança. 

Um dos fatores que influenciam essa necessidade de proteger os dados é a fragilidade 

dos meios sem fio utilizados para transmitir informação nesses dispositivos. Outro fator é o 

impacto da destruição, modificação ou furto de uma informação por um intruso [12]. Dessa 

forma, serviços que utilizam dispositivos móveis como hospedeiros precisam ter recursos que 

garantam um ambiente seguro para o usuário das aplicações. Por exemplo, uma aplicação de 

comércio eletrônico em um dispositivo móvel realiza transações com dados sigilosos, as quais 

requerem um alto grau de segurança. 

Vale mencionar que os sistemas de comunicação sem fio utilizados pelos dispositivos 

móveis para obter conectividade de rede para a transmissão de dados nas aplicações já 

possuem os seus próprios mecanismos de segurança. Estes meios de transmissão são, na sua 

maioria, baseados em GSM (Global System for Mobile Communications), GPRS (General 

Packet Radio Service), Bluetooth, 3G (Terceira Geração) ou IEEE (Institute of Electrical and 
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Electronics Engineers) 802.11. Por exemplo, um meio sem fio IEEE 802.11 pode utilizar os 

protocolos de segurança WEP (Wired Equivalent Privacy), TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol) ou RSN (Robust Security Network) [1][68].  

Nesse contexto, a segurança já existente na tecnologia sem fio utilizada pode ser 

suficiente para uma determinada aplicação móvel. Entretanto, o uso dos protocolos inerentes a 

cada tecnologia provê segurança apenas na camada de enlace, não alcançando a camada de 

aplicação. Pode ser necessário então implementar outros mecanismos de segurança na camada 

de aplicação, garantindo assim a proteção fim a fim, por exemplo, entre as camadas de 

aplicação do dispositivo móvel e do servidor. Além disso, as soluções existentes para proteção 

na camada de aplicação podem não ser adequadas para dispositivos móveis, devido às 

limitações de recursos dos mesmos [12]. 

 Sendo assim, é importante desenvolver mecanismos para medição do grau de 

segurança apropriado para as informações transmitidas pelas aplicações executadas em 

dispositivos móveis.  

De uma forma geral, os requisitos de segurança necessários (e.g., autenticação, 

confidencialidade, integridade e não-repúdio) [51][74] devem ser analisados no momento da 

seleção de um mecanismo de segurança para aplicações móveis1. É importante ressaltar que a 

implementação dos mecanismos escolhidos pode impactar diretamente no desempenho destas 

aplicações [11]. Sendo assim, também devem ser consideradas as limitações de recursos 

computacionais (e.g., bateria, processamento e memória) dos dispositivos móveis nesta 

análise dos mecanismos de segurança. 

Para propor um modelo de medição de segurança devem ser observadas, portanto, as 

necessidades do ambiente sem fio onde as medidas são aplicadas [84], podendo, desta forma, 

variar o grau de segurança. O grau de desempenho também pode variar conforme o 

dispositivo móvel utilizado.  

Entretanto, quantificar o grau de segurança é um problema complexo [71], uma vez 

que os avanços tecnológicos são constantes assim como a descoberta de novas 

vulnerabilidades. Por exemplo, um mecanismo avaliado hoje como seguro pode não ser 

considerado como tal no futuro. Já a avaliação de desempenho de um mecanismo pode variar 

de acordo com o dispositivo móvel utilizado pela aplicação. Além disso, o processo de 

medição possui um custo inerente à coleta, armazenamento e análise das informações usadas 

                                                 
1 Nesta dissertação uma aplicação desenvolvida para dispositivo móvel é denominada de aplicação móvel. 
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nessa medição, o que torna necessário restringir esse processo a um subconjunto de medidas 

[9]. 

1.2 OBJETIVO E METODOLOGIA 

Esta dissertação tem por objetivo propor um modelo, denominado M-CODE, para medição de 

segurança com foco no requisito de confidencialidade e de desempenho, a ser utilizado por 

desenvolvedores de aplicações para dispositivos móveis. O modelo aqui proposto tem o 

intuito de auxiliar esse desenvolvedor na escolha, por exemplo, de um algoritmo de 

criptografia adequado a uma determinada aplicação a ser executada em certo dispositivo 

móvel. Em virtude das limitações dos recursos nos dispositivos móveis, o modelo busca ainda 

medir o desempenho dos mecanismos de segurança selecionados pelo desenvolvedor em 

dispositivos potencialmente aptos a executar a aplicação em questão.  

Sendo assim, neste trabalho tem-se como propósito de medição permitir quantificar o 

grau de confidencialidade dos mecanismos de segurança escolhidos pelo desenvolvedor bem 

como o grau de desempenho desses mecanismos em determinado dispositivo móvel. Por fim, 

os graus calculados são utilizados para decidir qual é a melhor solução para uma determinada 

aplicação, conforme o dispositivo móvel utilizado.  Grau de decisão é o termo utilizado nesta 

dissertação para ponderar os graus de confidencialidade e de desempenho.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta dissertação é baseada nas 

definições descritas na norma ISO/IEC 15939 [39]. O modelo de medição proposto é 

especificado seguindo as abordagens Goal-Question-Metric (GQM) [3], Goal-Driven 

Software Measurement (GDSM) [57] e o Security Measurement (SM) framework [83]. Com 

base na metodologia utilizada são definidos os atributos e, a partir deles são selecionados os 

fatores, critérios e medidas.  Por fim, as medidas são formalizadas e coletadas. No processo de 

formalização são definidas as fórmulas para calcular os graus de confidencialidade, 

desempenho e decisão. 

Finalmente, este modelo é instanciado em um estudo de caso, com o intuito de 

demonstrar a sua utilização no processo de escolha de um mecanismo de segurança ideal para 

uma aplicação especifica já existente bem como fornecer uma base para futuras instanciações 

do M-CODE.  
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1.3 RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 

Os resultados esperados nesta dissertação são resumidos a seguir: 

• Propor o modelo M-CODE;   

• Fornecer medidas de confidencialidade e desempenho que auxiliem o desenvolvedor 

na escolha de um algoritmo criptográfico ou protocolo para aplicações móveis 

seguras; e  

•  Melhorar o desenvolvimento de aplicações móveis seguras. 

A principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento do M-CODE, um modelo 

para medição de confidencialidade e desempenho para aplicações que são executadas em 

dispositivos móveis. Diante dos resultados obtidos com o uso do M-CODE, o desenvolvedor 

de uma aplicação móvel pode decidir qual a melhor solução de confidencialidade e 

desempenho para cada dispositivo móvel em particular.  

Outra contribuição é a demonstração da utilização do modelo proposto através de um 

estudo de caso experimental, que é realizado em diferentes dispositivos móveis, para o cálculo 

do grau de confidencialidade e de desempenho de uma aplicação denominada de 

MobileMulta, cujo objetivo é cadastrar multas de trânsito em dispositivos móveis e enviá-las 

para um servidor remoto. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Além desse capítulo de Introdução, a dissertação está organizada nos capítulos descritos a 

seguir: 

• Capítulo 2 – apresenta aspectos de segurança, detalhando os requisitos e mecanismos 

de segurança, focando no requisito de confidencialidade. 

• Capítulo 3 – apresenta as metodologias utilizadas, descrevendo importantes trabalhos 

relacionados encontrados na literatura. 

• Capítulo 4 – aborda aspectos de segurança e de desempenho dentro do ciclo de 

desenvolvimento de aplicações móveis seguras. 
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• Capítulo 5 – descreve o modelo M-CODE proposto, com a seleção e formalização das 

medidas dos atributos confidencialidade e desempenho. Além disso, define o processo 

de coleta das medidas e o demonstra com determinados algoritmos criptográficos e 

protocolos. 

• Capítulo 6 – realiza o estudo de caso através da instanciação do M-CODE em uma 

aplicação móvel segura e detalha os resultados obtidos. 

• Capítulo 7 – finaliza a dissertação com as considerações finais, onde são evidenciadas 

as contribuições, os resultados alcançados, e os trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2  

SEGURANÇA: REQUISITOS E MECANISMOS 

Neste capítulo são discutidos os aspectos de segurança com foco na confidencialidade de 

algoritmos criptográficos e protocolos. A seção 2.1 apresenta uma visão geral de segurança. 

Já na seção 2.2 são detalhados os requisitos de segurança. Em seguida, a seção 2.3 descreve 

os mecanismos de segurança, detalhando os algoritmos criptográficos e protocolos. A seção 

2.4 aborda a confidencialidade, com foco na avaliação da proteção criptográfica. Finalmente, 

a seção 2.5 conclui o capítulo. 

2.1 INTRODUÇÃO 

A segurança busca definir metodologias e técnicas para manter as informações protegidas de 

possíveis ações danosas praticadas por entidades não autorizadas (e.g., hacker) [24]. De 

acordo com [5], a segurança visa à proteção contra a indisponibilidade, vazamento da 

informação e a leitura ou modificação não-autorizada das informações.  

Os mecanismos de segurança são concebidos para detectar e prevenir um ataque à 

segurança bem como recuperar-se do mesmo [74]. Por exemplo, a criptografia é um destes 

mecanismos que é utilizado para atender os requisitos de segurança (e.g., confidencialidade).  

Entretanto, a evolução tecnológica tem mostrado que novos obstáculos em segurança 

são criados à medida que as barreiras são vencidas. A segurança de um algoritmo 

criptográfico deve resistir ao segredo da chave, e não ao sigilo do algoritmo.  

No caso de um ambiente móvel sem fio, outro desafio de segurança é que o 

desempenho pode atuar como fator limitante da utilização de alguns algoritmos e protocolos, 

uma vez que um determinado dispositivo móvel pode apresentar limitação de recursos na 

execução dos mesmos. 
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2.2 REQUISITOS DE SEGURANÇA  

Os requisitos de segurança baseados na criptografia são confidencialidade, integridade, 

autenticação e não-repúdio [24][51][74]. Além destes, existem requisitos baseados em outras 

propriedades, tais como: disponibilidade e controle de acesso. Estes requisitos serão descritos 

a seguir.  

A confidencialidade (também conhecida por sigilo e privacidade) é a propriedade de 

segurança utilizada para garantir que os dados não sejam expostos a entidades não-

autorizadas. Este requisito consiste em proteger a informação contra leitura de todos que não 

tenham autorização. O foco desta dissertação é o requisito de confidencialidade baseado na 

criptografia. 

A integridade é utilizada para garantir que entidades não-autorizadas modifiquem os 

dados. Assim, a informação transmitida deve ser idêntica a recebida, conseqüentemente, está 

protegida contra modificações. A modificação inclui ações como inserção, retirada e 

substituição do conteúdo das informações.  

A autenticação assegura que as identidades de ambas as partes envolvidas na transação 

foram verificadas e confirmadas (i.e., autenticação de entidade). As informações entregues 

também devem ser autenticadas (i.e., autenticação de dados). Este requisito normalmente é 

subdividido nas duas classes principais citadas anteriormente: autenticação de entidade e 

autenticação de dados. Vale ressaltar que autenticação de dados provê integridade de dados 

implicitamente, porque identifica quando uma mensagem é modificada. 

O não-repúdio é utilizado para assegurar que as entidades envolvidas em uma 

transmissão não possam negar sua participação nessa comunicação. Assim, quando uma 

mensagem é enviada, o receptor pode provar que a mensagem foi enviada pelo remetente. 

Semelhantemente, quando uma mensagem é recebida, o remetente pode provar que a 

mensagem foi recebida pelo receptor. 

A disponibilidade consiste na proteção dos serviços prestados pela aplicação, de forma 

que eles não sejam degradados ou tornem-se indisponíveis sem autorização, isto é, a 

informação ou aplicação de computador deve estar disponível no momento em que as mesmas 

sejam requisitadas. Já o controle de acesso consiste na capacidade de permitir ou negar o uso 

dos serviços e recursos oferecidos pela aplicação.  
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2.3 MECANISMOS DE SEGURANÇA  

Os mecanismos de segurança são responsáveis pela implementação de um conjunto de regras 

e serviços para atender os requisitos de segurança [24]. Para determinar quais mecanismos de 

segurança devem ser implementados por uma dada aplicação, deve-se, então, ter claras as 

vulnerabilidades, as ameaças e os riscos toleráveis vinculados aos bens e recursos que se 

deseja proteger [74].  

Essa análise de necessidade de segurança da aplicação é necessária porque para 

implementar os mecanismos de segurança existem custos adicionais, além disso, pode 

diminuir o desempenho da rede e de acordo com o dispositivo em foco pode ser até inviável 

utilizar um determinado mecanismo de segurança.  

Alguns exemplos de mecanismos de segurança são os algoritmos criptográficos (e.g., 

AES, DES e RC4) e os protocolos do nível de enlace de dados (e.g., WEP, TKIP e RSN) que 

são utilizados em redes locais sem fio (WLANs - Wireless Local Area Networks), como IEEE 

802.11. 

2.3.1 ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS 

Um algoritmo criptográfico pode ser classificado, de acordo com o segredo da chave, como: 

simétrico ou assimétrico. O algoritmo é simétrico (ou de chave secreta) quando a chave 

utilizada para decifrar é igual a usada na cifragem. Por outro lado, nos algoritmos 

assimétricos, a chave utilizada para cifrar pode ser de conhecimento público (chave pública), 

pois a segurança está associada ao segredo da chave usada para decifrar (chave privada) 

[12][15]. 

Os algoritmos podem ser divididos em cifras de fluxo e de bloco, que são as formas 

como esses algoritmos cifram um texto. As cifras de fluxo cifram cada símbolo da mensagem 

separadamente, de acordo com o fluxo de entrada dos dados. Já as cifras de blocos dividem o 

texto claro em blocos de tamanho fixos, cifrando por bloco [12][15]. 

Nesta seção serão abordados os algoritmos criptográficos AES [27], DES [26] e RC4 

[12] [64] que podem ser utilizados para atender o requisito confidencialidade. 
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O algoritmo AES [27] foi adotado pelo NIST (National Institute of Standards and 

Technology) como norma técnica2 em novembro de 2001, depois de um longo processo de 

padronização que se estendeu por cinco anos. Este algoritmo é conhecido como Rijndael, 

nome original de submissão deste algoritmo na competição realizada pelo NIST para escolher 

um algoritmo de segurança padrão. Entretanto, o AES não é precisamente o algoritmo 

Rijndael, porque o AES suporta tamanhos de bloco maiores que o definido na submissão 

realizada pelo NIST [12].  

O AES, do tipo cifra simétrica de bloco, possui tamanho de bloco de 128 bits e chaves 

de 128, 192 e 256 bits  [27]. Uma característica importante do AES é que o processo para 

cifrar e decifrar não é o mesmo como na maioria das cifras de bloco [12]. Outras informações 

sobre o AES são encontradas em [27]. 

O DES (Data Encription Standard) [26][51] foi primeiramente proposto em 1977, 

sendo baseado no algoritmo desenvolvido pela IBM chamado Lucifer. Em 1981, foi adotado 

como padrão pela ANSI (American National Standards Institute) com o nome de DEA (Data 

Encryption Algorithm), como tentativa de padronizar os procedimentos de cifragem no 

segmento privado [12]. O DES é um algoritmo simétrico de criptografia que cifra blocos de 

64 bits e utiliza chaves de 56 bits. O DES é baseado na estrutura de Feistel  

A estrutura de Feistel divide um bloco de comprimento m (par) em dois sub-blocos de 

comprimento m/2. Sejam Bi = Rij |Li e ki, respectivamente, o bloco e a sub-chave da i-ésima 

interação de um cifrador (de um total de r iterações) que utiliza uma função f [15]. A cifragem 

de uma interação é determinada, pela saída da iteração anterior, veja Figura 2.1. Já a 

decifragem é realizada através da propriedade da soma módulo dois (operação ou-exclusivo): 

(X ⊕  Y) ⊕  Y = X, em que X e Y são blocos de mesmo tamanho (maiores detalhes sobre 

essa estrutura em [20]). 

O DES e o AES são algoritmos que consistem em várias iterações, que misturam os 

bits da mensagem com os da chave, usando operações de permutação e de substituição [15]. O 

objetivo é misturar os dados completamente de forma que cada bit do criptograma dependa de 

todos os bits da mensagem e da chave. O AES diferente do DES não utiliza a estrutura de 

Feistel. 

                                                 
2 O termo standard é traduzido como norma técnica nesta dissertação para não confundir com a tradução de 
pattern: padrão.  
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Figura 2.1. Estrutura de Feistel para cifrar (i = 1, 2,..., r) [15] 

O RC4 é uma cifra simétrica de fluxo e utiliza a chave padrão de 64 bits, sendo 

utilizado principalmente em protocolos de segurança em redes de computadores. Este 

algoritmo foi desenvolvido em 1990 e mantido em sigilo até 1994, quando foi descoberto por 

técnicas de engenharia reversa [12]. Apesar de ser um algoritmo público, o RC4 é seguro, 

pois mesmo com a sua divulgação, não é possível, a partir do texto cifrado, gerar o texto claro 

sem ter a chave utilizada no processo de cifragem, porque segurança de um texto cifrado está 

no segredo da chave, e não no sigilo do algoritmo 

2.3.2 PROTOCOLOS DE ENLACE DE DADOS 

As redes WLANs utilizam na sua maioria a norma técnica IEEE 802.11 [35]. Esta norma foi 

publicada em 1999 pelo IEEE e é dividida em várias normas técnicas, sendo o 802.11b e o 

802.11g os mais utilizados atualmente. 

A segurança do IEEE 802.11, quando desejada, pode ser obtida pelo WEP [35]. Este 

protocolo fornece requisitos de autenticação, confidencialidade e integridade para uma 

transmissão sem fio. A autenticação é realizada por chave compartilhada (Shared Key), a 

confidencialidade é provida pelo RC4, e a integridade pelo CRC (Cyclic Redundancy Check). 

O WEP utiliza chave criptográfica de 64 bits, composta por 40 bits da chave 

propriamente dita e um vetor de inicialização IV (Initialization Vector) público de 24 bits. No 

WEP podem-se destacar as seguintes fragilidades: autenticação do dispositivo ao invés do 

usuário; autenticação apenas do cliente; chaves secretas estáticas e compartilhadas; repetição 
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e revelação do vetor de inicialização; e as fraquezas já existentes dos algoritmos RC4 [29] e 

CRC [14]. 

O RC4 tem falha no algoritmo de escalonamento de chaves (KSA - Key Scheduling 

Algorithm) e o CRC tem falha no algoritmo para detectar erros na transmissão (ICV - 

Integrity Check Value). 

O IEEE, para corrigir essas fragilidades, elaborou o padrão 802.11i [36], no qual o 

RSN foi definido como solução para o problema da segurança. O RSN, no entanto, não é 

compatível com os dispositivos que utilizam WEP. Assim, foram sugeridas também algumas 

mudanças no WEP para aumentar sua segurança, que constituem o TKIP.  

No TKIP, a integridade passa a ser verificada pelo MIC (Message Integrity Code), 

com chave de 64 bits. Além disso, as chaves são alteradas a cada envio por meio de uma 

função de mistura, e o tamanho do IV é aumentado para 48 bits. É feito ainda o 

seqüenciamento dos pacotes, protegendo contra ataque de replay3. O TKIP continua com o 

mesmo algoritmo de criptografia para atender confidencialidade, devido às limitações de 

projeto do WEP que não permitiram o uso de um mais robusto. 

No RSN é utilizado o CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message 

Authentication Code Protocol). Este protocolo é baseado no modo CCM (Counter with 

Cipher Block Chaining Message Authentication Code) do AES. O modo CCM combina CRT 

(Counter-Mode), para atender confidencialidade, e CBC-MAC (Cipher Block Chaining 

Message Authentication Code), para atender autenticidade e integridade. O CCM, por ser um 

modo de cifragem genérico, é aplicável em outras cifras de blocos. Maiores detalhes a 

respeito do CCMP pode ser encontrado em [22] e [70]. Para complementar o RSN, a IEEE 

definiu ainda a norma técnica 802.1x, utilizado para realizar autenticação dos usuários e 

gerenciamento das chaves. 

O WEP é o protocolo de segurança mais adotado pelas redes atuais, porque já tem 

algum tempo no mercado e a maioria dos equipamentos é compatível com ele. Já o RSN é um 

protocolo recente, onde a maioria dos equipamentos existentes ainda não é compatível com 

ele, o que impede o seu amplo uso. A Tabela 2.1 apresenta as principais características dos 

protocolos WEP, TKIP e RSN.  

 

                                                 
3 Ataque de replay: envolve a captura de uma mensagem e sua subseqüente retransmissão [75]. 
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Tabela 2.1. Principais características do WEP, TKIP e RSN 

CARACTERÍSTICAS  WEP TKIP RSN 

Algoritmo RC4 RC4 AES 

Tamanho da chave 64 bits 128 bits 128 bits 

Tamanho do IV 24 bits 48 bits 48 bits 

Integridade CRC-32 MIC CBC-MAC 

Gerenciamento de 
chave 

Nenhuma IEEE 802.1x IEEE 802.1x 

 

2.4 CONFIDENCIALIDADE 

A confidencialidade garante que a informação pode ser acessada somente por usuários 

autorizados. Este acesso é restrito a usuários devidamente autorizados o que impede usuários 

não habilitados a terem acesso à informação [24].  

A criptologia refere-se ao campo de estudo que abrange a criptografia e a criptoanálise 

[15]. A criptografia envolve a conversão de um texto claro em texto cifrado, por um processo 

chamado cifragem. Já a criptoanálise está relacionada aos métodos usados para decifrar uma 

mensagem sem conhecer a chave. Segundo [75], o foco histórico da criptologia está no uso de 

aplicações para atender a confidencialidade. Somente nas últimas décadas foram incluídas 

outras considerações, como autenticação, integridade, assinaturas digitais, e o uso de cifragem 

de chave-pública, na teoria e prática de criptologia. 

Ao longo da história dos mecanismos criptográficos é mostrada uma batalha entre os 

criptográficos (que desenvolvem as cifras) e os criptoanalistas (que as quebram) [15]. Os 

mecanismos de segurança podem ser utilizados para proteger os dados durante a transmissão, 

através de algoritmos que cifram as informações (i.e., proteção criptográfica). Uma das 

formas de avaliar a segurança dos mecanismos desenvolvidos pelos criptográficos é verificar 

a resistência destes mecanismos aos ataques dos criptoanalistas, denominada criptoanálise.  

Alguns dos principais aspectos para avaliar a proteção criptográfica de um algoritmo, 

para o requisito confidencialidade, são a aleatoriedade do texto cifrado e a correlação do texto 

cifrado com o texto em claro. Já no caso dos protocolos e algoritmos criptográficos são os 

ataques e vulnerabilidades à segurança, respectivamente. Além disso, a proteção criptográfica 

também pode ser impactada pelas chaves fracas ou semi-fracas. 
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2.4.1 CRIPTOANÁLISE 

O objetivo da criptoanálise é a obtenção da chave de cifragem, ou ainda do texto original sem 

o conhecimento da chave [15]. Caracterizam-se também como criptoanálise os processos que, 

de alguma forma, descobrem fraquezas das cifras e contribuem para atingir o objetivo final. 

Nesta seção serão detalhadas as criptoanálises diferencial e linear, que atualmente são as 

principais formas de criptoanálise [45]. 

A criptoanálise diferencial, proposta por Eli Biham e Adi Shamir [4], é utilizada em 

ataques com textos em claro conhecido contra textos cifrados com algoritmos simétricos de 

bloco. O objetivo deste método é reduzir o tempo para determinar a chave em relação ao 

método da força bruta. A criptoanálise diferencial é baseada na comparação entre a diferença 

(ou exclusivo) de dois textos em claro e a diferença dos criptogramas (i.e., textos cifrados) 

correspondentes, com a mesma chave. Estas diferenças, produzidas por alterações controladas 

da entrada (texto em claro), podem ser usadas para apontar as probabilidades das chaves 

possíveis e localizar de forma mais eficiente à chave utilizada. 

A criptoanálise linear, desenvolvida por Mitsuru Matsui [49], é um tipo de ataque que 

usa aproximações lineares para descrever a ação de um algoritmo criptográfico, como o DES. 

A criptoanálise linear estuda as relações estatísticas entre os bits de um texto claro conhecido, 

com os bits das cifras correspondentes e da chave utilizada na criptografia. Estas relações são 

usadas para predizer valores dos bits da chave quando muitos textos claros e os respectivos 

criptogramas são conhecidos. Este ataque quando aplicado ao DES é mais eficiente que a 

criptoanálise diferencial [15]. 

2.4.2 ALEATORIEDADE DO TEXTO CIFRADO 

Muitas aplicações precisam da geração de números aleatórios. Em criptografia não é 

diferente, a seqüência de bits de um texto cifrado gerado por um mecanismo de segurança 

deve ser aleatório. 

Uma seqüência de bits aleatória pode ser interpretada como resultado do arremesso de 

uma moeda, não viciada, com suas faces rotuladas com zero e um. Com isto, é garantida uma 

distribuição uniforme, já que cada arremesso tem probabilidade ½ de produzir tanto o zero 

quanto o um; há independência entre os eventos, pois o resultado dos arremessos prévios não 

exerce qualquer influência sobre os arremessos futuros; e há imprevisibilidade, pois nada se 
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pode afirmar sobre os próximos valores resultantes de novos arremessos tendo como base os 

valores pregressos. 

Com o objetivo de analisar a aleatoriedade do texto cifrado, o NIST padronizou alguns 

testes estatísticos [67], que detectam desvios de aleatoriedade em uma seqüência binária. 

A série de testes estatísticos do NIST é um pacote de 16 testes que foram 

desenvolvidos para verificar a aleatoriedade das seqüências binárias arbitrariamente longas. 

Os testes buscam uma variedade de padrões de não aleatoriedade que podem existir nas 

seqüências. Os 16 testes são: teste de freqüência monobit; teste de freqüência dentro do bloco; 

teste de corrida; teste para a maior das corridas dentro do bloco; teste de classificação da 

matriz binária; teste da transformada espectral de Fourier; teste do padrão de casamento por 

não-sobreposição; teste do padrão de casamento por sobreposição; teste “estatístico universal” 

de Maurer; teste de compressão de Lempel-Ziv; teste de complexidade linear; teste serial; 

teste de entropia aproximada; teste das somas acumuladas; teste da excursão aleatória; e teste 

da excursão variante. Maiores detalhe sobre estes testes são encontrados em [67]. 

2.4.3 CORRELAÇÃO DO ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO 

A correlação do algoritmo criptográfico, por sua vez, envolve o poder da difusão [45] 

[76][85]. O poder da difusão serve para espalhar a influência de um bit do texto claro ou da 

chave sobre o maior número possível de bits do texto cifrado (i.e., permutação). Para definir o 

poder de difusão é preciso introduzir dois conceitos. O primeiro é o efeito avalanche, que é a 

alteração produzida nos bits de saída referente à modificação nos bits de entrada (i.e., o 

número de bits de entrada que afetam um bit de saída). O outro conceito, completude, é 

complementar e pode ser visto quando um algoritmo executa algumas iterações, que vão 

acumulando o efeito avalanche até que cada um dos bits da saída seja afetado por todos os bits 

da entrada.  

Os conceitos da avalanche e completude são combinados para definir o Strict 

Avalanche Criterion (SAC). O SAC indica quantos bits do texto cifrado são alterados com a 

mudança de um bit no texto em claro [80]. 

2.4.4 VULNERABILIDADES E ATAQUES 

A identificação de vulnerabilidades é realizada pelo estudo das falhas de segurança presentes. 

Por exemplo, nos algoritmos criptográficos entende-se por vulnerabilidade, as falhas ou 

características indevidas existentes na aplicação oriundas de erros de concepção, 
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implementação ou de configuração. Pessoas mal intencionadas podem se utilizar destas 

vulnerabilidades para invadir, subtrair, acessar ilegalmente, adulterar e destruir informações 

confidenciais [19].  

Uma ameaça é caracterizada como sendo uma ação possível que, uma vez 

concretizada, produz efeitos indesejáveis sobre os dados ou recursos da aplicação. Uma 

ameaça, quando posta em ação, é identificada como um ataque à segurança [24], isto é, os 

ataques de segurança são ações que comprometem a segurança da informação.  

Existem quatro tipos básicos de ataques [51][74]: interrupção, interceptação, 

modificação e fabricação. A interrupção provoca a destruição ou a indisponibilidade de um 

recurso, por exemplo, a interrupção de um canal de comunicação. A interceptação implica no 

acesso por entidades não autorizadas a um recurso, quebrando assim a confidencialidade da 

informação. A modificação trata-se de um ataque para modificar o conteúdo da informação, 

causando a perda de integridade da informação. Já na fabricação o atacante consegue inserir 

objetos na aplicação, por exemplo, passando-se por uma parte autorizada. 

A maioria dos ataques que podem ser aplicados às redes sem fio são derivados dos 

ataques às redes com fio. Um ambiente sem fio bem configurado é fundamental para evitar, 

ou ao menos diminuir, esses ataques [12]. 

2.4.5 CHAVES FRACAS E SEMI-FRACAS 

Na criptografia, uma chave fraca é uma chave k tal que uma mensagem cifrada com esta gera 

um criptograma, e este criptograma cifrado com a mesma chave k gera a mensagem inicial 

(Fórmula: EK(EK(x))=x, para toda mensagem x) [51].  

Um par de chaves semi-fracas é um par de chaves (K1, K2) tal que uma mensagem 

cifrada com a chave K2 gera um criptograma, e este criptograma cifrado com a chave K1 gera 

a mensagem original (Fórmula: EK1(EK2(x))=x, para toda mensagem x) [51]. 

A existência de chaves fracas e semi-fracas está vinculada a forma de cifrar do 

algoritmo criptográfico. Com isto, de acordo com o algoritmo pode existir ou não chaves 

fracas e semi-fracas. Quando estas chaves são utilizadas podem causar problemas de 

segurança [45]. Por isso, considera-se desejável que um algoritmo não tenha nenhuma chave 

fraca. Contudo, se a quantidade de chaves fracas e semi-fracas é muito pequena em relação ao 

tamanho do espaço de chaves, a probabilidade de se utilizar uma destas chaves ao acaso é 
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pequena o suficiente para poder ser desprezada e, em última análise, tais chaves são 

facilmente evitáveis. 

2.5 CONCLUSÃO 

É notório o uso crescente de redes sem fio e as vantagens de utilização das mesmas em 

conjunto com os dispositivos móveis. Por outro lado, as redes sem fio são mais vulneráveis do 

que as redes com fio, necessitando ainda mais de utilização de mecanismos de segurança.  

Mecanismos de segurança são utilizados, por exemplo, para atender requisitos como 

confidencialidade em uma aplicação de internet banking (bancárias) que realiza transações 

com dados sigilosos do cliente.  Para implementar este requisito utiliza-se a criptografia 

através de mecanismos, como os algoritmos AES, DES e RC4. Já os protocolos WEP, TKIP e 

RSN implementam este requisito na camada de enlace.  

Na verificação da proteção criptográfica destes mecanismos no requisito 

confidencialidade podemos analisar a resistência a criptoanálise, a aleatoriedade do texto 

cifrado, a correlação do texto cifrado com o texto em claro, ataques e vulnerabilidades à 

segurança e chaves fracas ou semi-fracas. Além destas, na proteção criptográfica também são 

verificadas as características da chave: tamanho e flexibilidade e do protocolo: camada de 

atuação; repetição e gerenciamento das chaves.  
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CAPÍTULO 3  

MEDIÇÕES EM ENGENHARIA DE SOFTWARE E EM 

SEGURANÇA 

Este capítulo apresenta as metodologias de medição utilizadas nesta dissertação, descrevendo 

importantes trabalhos relacionados encontrados na literatura. Na seção 3.1 trataremos da 

conceituação de medição. Em seguida, na seção 3.2 apresenta-se uma visão geral de 

metodologias existentes na literatura para medição na engenharia de software, assim como 

exemplos de utilização. Posteriormente, a seção 3.3 apresenta trabalhos específicos de 

medição na área de segurança. Neste capítulo ainda são discutidas as vantagens e 

desvantagens de cada trabalho bem como a justificativa para o desenvolvimento do modelo 

proposto nesta dissertação. Por fim, na seção 3.4 o capítulo é concluído. 

3.1 INTRODUÇÃO 

Medição ou mensuração é definida como o processo pelo qual números ou símbolos são 

associados aos atributos de entidades no mundo real, com o objetivo de descrever cada 

medida em um conjunto de regras definidas [21]. Na engenharia de software, medição é o ato 

de determinar uma medida [62], onde uma medida fornece uma indicação quantitativa da 

extensão, quantidade, dimensão, capacidade ou tamanho de algum atributo de um produto ou 

de um processo. 

No contexto específico de segurança, que é o foco desta dissertação, a medição pode 

ser vista como o processo de definir metas, identificar objetivos, implementar, analisar a 

eficiência e eficácia e verificar os impactos sobre medidas que possam potencialmente 

melhorar a segurança da informação de uma organização [71].  

Estes aspectos dos processos que são submetidos à medição devem ser agrupados em 

um modelo conceitual único, o qual serve como base para a análise das medidas coletadas e 

permite a comparação entre os dados [9]. 
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Um modelo, segundo a norma técnica ISO/IEC 15939 [39], é um algoritmo ou cálculo 

que combina uma ou mais medidas base e/ou derivada com os critérios de decisões 

associados. Ainda de acordo com esta norma, o método de medição é uma seqüência lógica de 

operações, descritas genericamente, utilizadas para quantificar um atributo com respeito a 

uma escala específica.  

A área de medição é bastante ampla, alguns exemplos de trabalhos de medição 

descritos na literatura são [50], [52], [55], [69], [71], [83] e [84]. Os trabalhos [50], [52] e 

[69], têm o intuito de medir o processo de desenvolvimento de software para melhorar a 

qualidade deste processo. Já [71] tem o objetivo de medir a segurança da organização. Como 

esta dissertação tem foco no desenvolvimento de aplicações móveis seguras, este capítulo 

apresenta somente os trabalhos de medição relacionados com este alvo, tais como [55], [83] e 

[84]. 

3.2 MEDIÇÃO NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Nas metodologias de medição encontradas na área de engenharia de software destacam-se os 

paradigmas GQM [3] e o GDSM [57]. Em linhas gerais, estas metodologias definem que a 

seleção das medidas deve tomar como base os objetivos que se pretende alcançar através da 

mensuração.  

Na literatura há variações destas metodologias, como apresentado por Borges [8][9], e 

também existe a norma técnica ISO/IEC 15939 [39] que define um processo genérico de 

medição. Em [8] e [9], os autores propõem um modelo de medição voltado para processos de 

desenvolvimento de software baseados nas metodologias GQM, GDSM e nos conceitos do 

PSM (Practical Software and System Measurement) [50]. [8] e [9] aplicam as metodologias 

utilizadas no GQM e GDSM em um estudo de caso. Já [3], [39] e [57] apresentam somente as 

metodologias sem estudos de caso. 

3.2.1 GQM 

O GQM é uma abordagem para medição e análise desenvolvida por Victor Basili na 

University of Maryland, no Software Engineering Laboratory [3]. O GQM propõe uma 

abordagem top-down para a seleção das medidas, através de uma medição dividida em 3 

níveis: conceitual (goal); operacional (question) e quantitativo (metric). 
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No nível conceitual são definidos o conjunto de metas que se pretende atingir com a 

medição. As metas especificam a finalidade da medição, o objeto a ser medido e o ponto de 

vista pelo qual a medida é feita. No nível operacional é gerada uma série de perguntas que 

tem como objetivo traduzir as metas, definidas no nível conceitual, em aspectos quantitativos. 

E no nível quantitativo são especificadas as medidas4 que devem ser coletadas de forma a 

obter as informações necessárias para responder às perguntas geradas no nível operacional. A 

mesma medida pode ser utilizada para responder diferentes questões dentro da mesma meta. 

A Figura 3.1. ilustra o relacionamento existente entre as metas, perguntas e medidas 

(métricas). Esta figura apresenta também como deve ser a definição da medida, no sentido 

top-down. O sentido oposto (bottom-up) é utilizado para interpretar os resultados das medidas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. O paradigma GQM (Adaptada de [8]) 

3.2.2 GDSM 

O paradigma GDSM [57] é uma evolução do paradigma GQM e também propõe uma 

abordagem top-down para a definição das medidas. Além de descrever mais detalhadamente 

os passos a serem seguidos, o GDSM traz duas importantes contribuições em relação à 

proposta do GQM [9]. 

A primeira contribuição é iniciar o processo de medição com base nas metas de 

negócio da organização e com base nestas metas partir para a definição das metas específicas 

de medição do GQM.  

A outra contribuição é a introdução do conceito de indicadores, que constituem um 

nível intermediário entre as perguntas e as medidas. Um indicador é a representação de uma 

combinação de medidas em um formato específico (e.g., lista, percentual, tabela ou gráfico), 

                                                 
4 O GQM e o GDSM utilizam o termo metric (i.e., métrica), o qual nesta dissertação é referenciado com, a 
palavra medida, como se tivessem o mesmo significado. 
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que fornece informações úteis para responder às perguntas. Essa versão adaptada do GQM é 

freqüentemente denominada GQ(I)M (Goal-Question-Indicator-Measure). A seqüência de 

passos apresentada na Figura 3.2 descreve como detalhar as metas de negócio para obter as 

metas específicas de medição e a partir das metas de medição são seguidos os princípios do 

GQ(I)M. 

A estrutura do GDSM é composta de sete passos, que devem ser seguidos de maneira 

ordenada: (1) identificação de metas de negócio; (2) identificação do que se deseja aprender; 

(3) identificação de submetas, que refinam as metas de negócio; (4) identificação de entidades 

e atributos envolvidos; (5) formalização de metas de medição; (6) identificação de questões 

quantitativas e indicadores relacionados às metas de medição; e (7) identificação de elementos 

de dados a serem coletados para a construção dos indicadores apontados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.2. GDSM - Goal-Driven Software Measurement (Adaptada de [8]) 

O GDSM entende como modelo de medição o conjunto dos seguintes elementos: 

atributos cuja mensuração seja significativa para a obtenção de informações úteis; convenções 

e procedimentos que descrevam a forma pela qual cada atributo deve ser mensurado; e um 
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modelo conceitual que una todos os atributos formalizando os conceitos envolvidos e 

explicitando os relacionamentos entre eles. 

3.2.3 UM MODELO DE MEDIÇÃO PARA PROCESSOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

Os trabalhos [8] e [9] exploram aspectos comuns dos processos de desenvolvimento mais 

utilizados pela indústria de software e propõem um arcabouço genérico de medição que pode 

ser configurado e aplicado a boa parte destes processos. Os autores aplicam as metodologias 

GQM e GDSM para selecionar e definir um conjunto de medidas capazes de caracterizar 

quantitativamente alguns aspectos-chave do ciclo de desenvolvimento (e.g., esforço, tamanho 

dos produtos, defeitos, progresso, cronograma e estabilidade de requisitos) e fornecer dados 

que contribuam para a melhoria da qualidade dos produtos e da produtividade e 

previsibilidade dos processos. 

Para alcançar os objetivos supracitados, o modelo realiza as atividades descritas a 

seguir: seleção e formalização das medidas, criação do modelo conceitual, e aplicação a um 

processo concreto. 

A seleção das medidas é realizada com base nos objetivos a cumprir. Na formalização 

são detalhadas e documentadas as medidas, incluindo a definição de convenções e 

padronização dos critérios de coleta. Já na fase de criação do modelo conceitual, este é 

construído em notação UML (Unified Model Language) [68]. Por fim, a aplicação de um 

processo concreto é realizada através da instanciação do modelo em um processo de 

desenvolvimento real no processo Praxis (PRocesso para Aplicativos eXtensíveis e 

InterativoS) [58]. 

O Praxis constitui um processo de desenvolvimento de software voltado para 

aplicações gráficas interativas, baseadas na tecnologia orientada a objetos, e com duração de 

seis meses a um ano, realizados individualmente ou por pequenas equipes [9][58]. 

Na seleção das medidas são descritos e especificados as metas com sua proposta (i.e., 

o que se pretende fazer) e a sua perspectiva. Ao final deste processo são identificadas 

perguntas relacionadas, com o objetivo de traduzir as metas em aspectos quantitativos que 

possam ser alvos de medição, como é mostrado na Tabela 3.1. Após esta etapa, o último passo 

é a identificação dos elementos de dados que serão coletados a fim de responder as perguntas. 
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A atividade de formalização das medidas descreve exatamente como os valores serão 

computados. 

Tabela 3.1. Questões identificadas para a meta de qualidade dos produtos [8] 

META 1: PRODUZIR SOFTWARE DE QUALIDADE 

Tema Questões 

Defeitos • Quais os principais tipos de defeitos injetados e detectados ao longo do 
ciclo de desenvolvimento? 

• Em que iteração e em que fluxo do processo os defeitos estão sendo 
injetados nos artefatos? 

• Em que iteração e em que fluxo do processo os defeitos dos artefatos 
estão sendo detectados e corrigidos? 

• Os requisitos estão sendo especificados de forma correta? 

Testes e 

Revisões 
• As atividades de revisão se mostram eficazes na detecção dos defeitos? 
• Está sendo disponibilizado esforço suficiente para as atividades de 

revisão? 
• Quais os tipos de defeitos detectados em atividades de revisão? 
• Está sendo disponibilizado esforço suficiente para as atividades de teste? 
• Os testes se mostram eficazes na detecção de defeitos? 
• Quais os tipos de defeitos detectados em atividades de testes? 

Produto de 

software 
• O produto final possui taxa de defeitos em nível aceitável? 
• Quais os principais tipos de defeitos encontrados no produto final? 

Requisitos • Os requisitos estão sendo especificados de forma correta? 
• Os requisitos especificados refletem as necessidades dos usuários? 

Esforço • Está sendo disponibilizado esforço suficiente para as atividades de 
revisão? 

• Está sendo disponibilizado esforço suficiente para as atividades de teste? 

 

3.2.4 ISO/IEC 15939 

A norma técnica ISO/IEC 15939 [39] define um processo genérico de medição que representa 

uma evolução do GQM [3] e do GDSM [57]. A norma também estabelece algumas 

convenções terminológicas e não utiliza o termo métrica5. Esta norma está alinhada ao PSM 

[50], o qual detalha técnicas e ferramentas na área de desenvolvimento de software. A norma 

ainda é parte fundamental na melhoria dos processos e dos modelos de maturidade e 

                                                 
5 O termo métrica tem vários conceitos definidos na literatura, sendo este um motivo para ISO/IEC 15939 não 

utilizar este termo nesta norma. Na matemática, métrica é uma função distância, maiores detalhes em [25] e [60]. 
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capacidade de processo, tais como CMMI (Capability Maturity Model Integration) [16] e 

ISO/IEC 15504-5 [38]. 

A Figura 3.3 apresenta o modelo ISO/IEC 15939. Neste modelo uma organização 

define um produto de informação para satisfazer uma necessidade de informação. Este 

produto de informação é produzido por uma construção mensurável a partir de atributos que 

representam entidades. Um conceito mensurável é uma idéia sobre como uma necessidade de 

informação pode ser satisfeita a partir de entidades. Um conceito mensurável pode ser 

implementado por diferentes construções mensuráveis. Uma construção mensurável é 

composta por medidas básicas, medidas derivadas e indicadores. 
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Mensurável 

   

Entidade  Atributo 

 

Figura 3.3. Metodologia ISO/IEC 15939 (Adaptada de [39]) 

Já a Figura 3.4 detalha a metodologia ISO/IEC 15939, através da decomposição da 

construção mensurável em: medidas básicas, medidas derivadas e indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Metodologia ISO/IEC 15939 com a composição da Construção Mensurável (Adaptada de [39]) 
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Uma medida básica inclui um atributo mensurável de uma entidade, um método de 

medição para quantificação do atributo e um valor resultante da aplicação do método. 

Relacionados a uma medida básica, temos os conceitos de escala de medição, unidade de 

medição, observação (i.e., como é o ato de designar um valor) e unidade de observação. 

Uma medida derivada incorpora informações sobre dois ou mais atributos ou várias 

observações de um mesmo atributo. Uma medida derivada inclui dois ou mais valores de 

medidas básicas e/ou medidas derivadas, através de uma função matemática combinando os 

valores, e resultando no valor da aplicação da função. 

Um indicador é uma medida que fornece uma estimativa ou avaliação de atributos 

especificados em relação a uma necessidade de informação. Um indicador inclui um ou mais 

valores de medidas básicas e/ou derivadas, combinando estes valores em um modelo de 

análise. 

3.3 MEDIÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA  

Nos trabalhos relacionados com medições na área de segurança, é importante mencionar 

Nirajan [55], Wang [84] e o framework SM [83]. 

Nirajan [55] define níveis de segurança para os algoritmos de criptografia. Entretanto, 

não é possível analisar os resultados apresentados e nem aplicá-los para outros algoritmos, 

porque este trabalho não divulga a metodologia utilizada e apenas justifica que os resultados 

obtidos foram baseados nas seguintes informações: tamanho da chave padrão e máxima; 

ataques conhecidos ou possíveis; existência de chaves fracas; e flexibilidade do comprimento 

da chave, do tamanho do bloco e do número de rodadas. 

Já Wang [84] propõe a utilização de uma metodologia hierárquica e de técnicas de 

refinamento, com o intuito de controlar a complexidade do espaço de segurança dos serviços 

de Internet avaliados. A idéia básica dessa metodologia hierárquica consiste em dividir o 

espaço em diferentes níveis de abstração, tais como o espaço do usuário, do serviço e da infra-

estrutura física. Cada nível tem medidas quantitativas que caracterizam as exigências de 

segurança de componentes lógicos ou físicos envolvidos na provisão dos serviços na Internet. 

As medidas de um nível são assim usadas como parâmetros do próximo nível mais alto. O 

objetivo desta divisão em níveis é utilizar técnicas independentes de refinamento (e.g., 

diagramas de atividades, diagramas de seqüência, diagramas de blocos, cadeia de Markov) 
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para cada espaço e, posteriormente, os resultados obtidos em cada nível são integrados em um 

modelo global. Em suma, a abstração e a separação em camadas integram a composição do 

modelo e o refinamento. 

Em Nirajan [55], os resultados são restritos a um pequeno conjunto de algoritmos de 

criptografia, além de não apresentar claramente a metodologia utilizada. Em Wang [84], os 

autores definem medidas para serviços na Internet e não avaliam algoritmos e protocolos de 

segurança, que consistem no foco principal do nosso trabalho. Comparando Nirajan [55] e 

Wang [84] com a proposta desta dissertação, estes trabalhos não propõem um modelo de 

medição para mecanismos de segurança. Além disso, estão focados somente em ter segurança 

e não consideram fatores limitantes, por exemplo, a limitação de recursos dos dispositivos 

móveis. 

O framework SM [83] utiliza uma abordagem top-down para a seleção das medidas. 

Este processo de mensuração é decomposto a partir do conjunto de atributos (i.e., requisitos) 

de segurança (e.g., autenticação, confidencialidade, integridade e não-repúdio). 

De acordo com o framework SM [83], o processo de decomposição tem os seguintes 

passos: (1) identificar um conjunto de metas relacionadas à segurança de uma aplicação; (2) 

identificar os componentes sucessivos que contribuem ao sucesso do atributo; (3) examinar os 

nós subordinados para ver se é necessário decomposição adicional; e (4) decompor os nós 

subordinados, finalizando quando nenhum dos nós subordinados pode ser mais decompostos. 

Teoricamente, quando a decomposição termina, todos os nós da folha devem ser componentes 

mensuráveis e independentes um do outro.  

 
Figura 3.5. Árvore da casa segura (Adaptada de [83]) 

Uma estrutura de árvore é usada para documentar as relações de dependências 

funcionais deste processo de decomposição entre os vários componentes de sistemas. Assim, 
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um componente pode ser um subsistema físico ou uma função lógica que consistem em um 

conjunto de propriedades de segurança. 

A Figura 3.5 mostra um exemplo de utilização deste framework, onde a árvore de uma 

casa segura é organizada, sendo o atributo de medição a integridade. O nó raiz desta árvore 

contém o atributo, o segundo nível o fator, o terceiro nível os critérios e o quarto nível, as 

medidas (métricas). 

Para calcular o grau de segurança é definida uma tupla de n números reais, em que 

cada número representa um dos atributos. Por exemplo, se a segurança de uma casa segura é 

definida com a combinação dos atributos confidencialidade, integridade e disponibilidade, o 

cálculo do grau de segurança é obtido pela tupla:  

( ) ( ) 〉〈 )(,, 321 idadedisponibilfeintegridadfalidadeconfidencif  

Assim, os valores contidos nesta tupla indicam a medida dos atributos 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da casa segura. Por exemplo, a casa segura 

tem necessidade de 25% da confidencialidade, 65% da integridade e 10% da disponibilidade, 

a medida de segurança da casa é então: 

321321 1,065,025,0),,( ffffffg ++=  

3.4 CONCLUSÃO  

Conforme apresentado neste capítulo, as soluções de medições encontradas na literatura são 

insuficientes para a medição de segurança em aplicações no ambiente de computação móvel 

considerado nesta dissertação, visto que a maioria dos trabalhos é na área de engenharia de 

software. Além disso, um trabalho da área de segurança, como Wang [84], é relacionado a 

serviços de Internet e não aos mecanismos de segurança.  

Portanto, o diferencial da nossa proposta é aplicar as metodologias e os modelos de 

medição que vêm sendo aplicados em engenharia de software e em segurança no 

desenvolvimento de um modelo de medição de segurança para aplicações em um ambiente de 

computação móvel, com foco no requisito de confidencialidade e de desempenho.  

A escolha das metodologias apresentadas por Basili et al. [3] e Park et al. [57] na 

elaboração do modelo aqui proposto ocorreu visto que são métodos genéricos que já foram 

estudados e validados na construção de modelos específicos. O framework SM [83] também é 
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utilizado na elaboração do modelo de medição proposto por ser um modelo para medição de 

segurança. 

Já os aspectos considerados por Nirajan [55] na definição de níveis de segurança 

foram utilizados como referência para selecionar as medidas de confidencialidade deste 

modelo. Com efeito, este trabalho apresenta alguns aspectos para quantificar algoritmos 

criptográficos que provêem a segurança das informações transmitidas.  

Haja vista que nenhum dos trabalhos de medições citados na área de segurança 

considera as limitações dos recursos nos dispositivos móveis, o modelo proposto aqui tem 

como outro diferencial avaliar o desempenho de algoritmos criptográficos em dispositivos 

móveis, com base nas metodologias para o desenvolvimento de aplicações seguras nos 

dispositivos móveis, os quais são apresentados no próximo capitulo. 
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CAPÍTULO 4  

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS SEGURAS  

Este capítulo relata aspectos de segurança e desempenho dentro do ciclo de desenvolvimento 

de aplicações para dispositivos móveis. A seção 4.1 apresenta uma visão geral sobre 

dispositivos móveis e, a seguir, o desenvolvimento de aplicações móveis seguras é discutido 

nas seções 4.2, 4.3 e 4.4. Finalmente, na seção 4.5 o capítulo é concluído. 

4.1 INTRODUÇÃO 

Os dispositivos móveis são equipamentos portáteis que podem se deslocar ou serem 

deslocados naturalmente sem perder a conexão de voz ou dados, inerentes aos mesmos, 

permitindo que os usuários tenham acesso aos serviços independente de onde estejam 

localizados. A mobilidade desses dispositivos é a capacidade de se deslocarem ou serem 

deslocados naturalmente sem perder a conexão de voz ou dados [46].  Por exemplo, celulares 

com suporte a WAP, celulares GPRS, celulares i-Mode (no Japão), notebooks, Palms e Pocket 

PCs com Bluetooth e IEEE 802.11 [12] são dispositivos com mobilidade. 

Uma enorme diversidade destes dispositivos móveis tem surgido no mercado com o 

intuito de oferecer aos usuários a facilidade de trabalhar e de comunicar-se em qualquer local. 

Os dispositivos também possibilitam o lazer através de jogos e acesso à Internet. Em resumo, 

estes dispositivos possuem um conjunto de aplicações (e.g., comércio eletrônico) e de 

serviços, tais como conectar-se, obter dados e fornecê-los a outras aplicações. 

As características inerentes a cada dispositivo podem atuar como limitantes aos tipos 

de serviços e aplicações que estão disponíveis aos usuários. Exemplos de características 

limitantes dos dispositivos são: tamanho e quantidade de cores suportadas pelo display; 

suporte aos dispositivos de entrada de dados (e.g., touch screen), disponibilidade de teclado e 

mouse; memória; poder de processamento; conectividade de rede; sistema operacional 

suportado (e.g., Palm OS, Microsoft Pocket PC, Symbiam OS); disponibilidade de leitor de 

smartcard interno (e.g., para módulos SIM - Subscriber Identity Module, em celulares); e 
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plataforma de desenvolvimento suportada (e.g., J2ME - Java 2 Micro Edition, Superwaba, 

BREW - Binary Runtime Environment for Wireless) [12]. 

A Tabela 4.1 mostra alguns tamanhos típicos de memória, velocidade da CPU e 

duração da bateria que variam de acordo com os dispositivos: pager [46], telefone celular 

[79], PDA [37][47], tablet PC [77] e notebook [17][33]. Além disso, nota-se que a maioria 

dos dispositivos tem memória e velocidade da CPU de tamanho inferior quando comparados 

com o notebook, que é um dispositivo de maior porte. 

Tabela 4.1. Memória, velocidade da CPU e duração da bateria para dispositivos móveis 

Tamanho típico Tipos de 
dispositivos móveis Memória Velocidade da CPU Duração da bateria 

Pager 
4 -16 MB Flash 

ROM 
20-40 MHz Dias 

Telefone celular  5-128 MB 200-400 Dias 

PDA 
64 - 384 MB 

RAM + FLASH 
200-600 MHz baseado 

em XScale da Intel 
Horas 

Tablet PC 256 - 512MB 1- 1.5 GHz Horas 

Notebook 1-2 GB 1-25 GHz Horas 

 

Segundo Lee et al. [46], uma aplicação móvel possui os seguintes requisitos não 

funcionais: portabilidade, usabilidade, funcionalidade e conectividade. Estes requisitos são 

importantes, mas geralmente uma aplicação móvel atende somente parte destes requisitos, isto 

ocorre porque as necessidades são diferentes para cada aplicação. Além destes requisitos, há 

muitas decisões de arquitetura, projeto e implementação a serem tomadas que são específicas 

para estas aplicações, e a tomada destas decisões requer novas habilidades do engenheiro de 

software6.  

Além disso, o engenheiro de software se depara com vários desafios, tais como a 

capacidade de mobilidade e de armazenamento, o baixo poder de processamento, o tamanho 

compacto e o suporte aos sistemas de comunicação sem fio que permitem a comunicação com 

outros dispositivos e computadores conectados à Internet [12]. Além destes desafios, o 

desenvolvedor da aplicação pode ter que introduzir mecanismos de seguranças neste tipo de 

aplicação. Isto ocorre, por exemplo, devido à necessidade de garantir a segurança das 

                                                 
6 Nesta dissertação os termos desenvolvedor e engenheiro de software são utilizados como sinônimos. 
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informações transmitidas (e.g., aplicações de comércio eletrônico que podem transmitir 

informações de cartão de crédito do usuário).  

A grande parte dos desenvolvedores considera a segurança como requisito 

fundamental no desenvolvimento de aplicações móveis que necessitem da mesma, contudo, 

este requisito é raramente considerado nos estágios iniciais do desenvolvimento de aplicações, 

sendo delegado a um segundo plano ao longo do processo, resultando em falhas e 

vulnerabilidades de segurança [23][24]. 

Observa-se então que são necessárias novas formas de desenvolver aplicações móveis 

e no caso da segurança deve-se adotar um processo de desenvolvimento que considere os 

requisitos de segurança como parte integral de todos os estágios do processo de construção. 

Outra forma é a utilização de padrões de projeto de segurança que pode auxiliar os 

desenvolvedores a construir aplicações seguras [24]. 

No desenvolvimento de software, de uma maneira geral, a qualidade do produto está 

diretamente relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento [82]. Segundo ISO/IEC 

9126-1 [40], a qualidade de software deve ser medida através da funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade do software. Cada 

fator possui uma série de subfatores que também devem ser medidos, entre eles, a segurança e 

proteção do software.  

Para garantir a segurança na qualidade de um software é comum utilizar um 

framework de segurança, onde um framework representa uma solução para um conjunto de 

problemas com características similares no qual disponibiliza componentes com capacidade 

de capturar funcionalidades comuns a várias aplicações [24]. 

4.2 DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS 

O objetivo da engenharia de software é oferecer uma estrutura de processos, métodos e 

ferramentas para o desenvolvimento de software [24][28]. Tudo isso, visa melhorar a 

produtividade, a manutenibilidade, a integração e a qualidade em um ambiente de 

desenvolvimento de software.  

Nos fundamentos da engenharia de software para o desenvolvimento de aplicações, 

um processo de software é um conjunto de atividades, cuja meta é o desenvolvimento ou 

evolução de software [73]. Há atividades fundamentais comuns aos processos de software, 
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como elicitação e análise de requisitos, projeto, implementação, validação e verificação, e 

evolução [73]. 

Nesta dissertação o processo de software considerado consiste das atividades 

fundamentais citadas anteriormente, as quais são detalhadas nas próximas sub-seções. 

4.2.1 ELICITAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS 

Os requisitos destinam-se a estabelecer quais funções são requeridas pela aplicação e 

as restrições sobre a operação e o desenvolvimento desta aplicação [73]. É importante 

mencionar ainda Pressman [62] que vê os requisitos como sendo a base para medir a 

qualidade do software, porque estes definem um conjunto de critérios de desenvolvimento que 

servem para orientar o desenvolvedor. A especificação dos requisitos das aplicações deve ser 

completa e consistente [73]. A completeza significa que todas as funções requeridas pelo 

usuário devem estar definidas. A consistência significa que os requisitos não devem ter 

definições contraditórias.  

Na literatura existem muitos tipos de requisitos e várias maneiras de reuni-los e 

documentá-los. Sommerville [73] classifica-os em requisitos do usuário e de sistema, onde os 

requisitos de sistema são sub-divididos em: funcionais e não-funcionais. Já Lee et al. [46] 

define como principais tipos os requisitos do usuário, de negócio, funcional, operação e 

sistema.  

Os requisitos funcionais definem a funcionalidade do software, isto é, o que se espera 

que ele faça [73]. Já os requisitos não funcionais tratam das qualidades globais, como: 

segurança, manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custo, funcionalidade, eficiência, 

modularidade, escalabilidade, entre outros [73]. 

Os requisitos de usuário especificam uma interação humana com o sistema, a interface 

com o usuário, a documentação do usuário e a usabilidade [46]. Este requisito é importante 

para dispositivos móveis devido às limitações, por exemplo, de display. É importante ressaltar 

que em Sommerville [73], o qual trata de aplicações gerais, este requisito faz parte de um 

requisito funcional. Requisitos de negócios devem ser capazes de tratar questões do negócio, 

por exemplo: o propósito do negócio, TCO (Total Cost of Ownership), TBO (Total Benefit of 

Ownership), e ROI (Return on Investment) [46]. Em Sommerville [73], este requisito não é 

especificado. Requisitos funcionais (em Lee et al. [46]) são divididos  funções básicas, 

específicas, e utilitárias. Este requisito é semelhante ao funcional definido em Sommerville 
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[73]. Os requisitos típicos de operações, em Lee et al. [46], são ambiente, manutenção e 

suporte. Em Sommerville [73] este requisito não é especificado. Vários requisitos de sistema 

são geralmente considerados, em Lee et al. [46], incluindo: segurança, desempenho e 

escalabilidade (Sommerville [73] os define como requisitos não-funcionais).  

Levando em consideração as aplicações alvo desta dissertação, voltadas para 

dispositivos móveis, estes tem limitações, por exemplo, quanto ao poder de processamento, 

quanto à capacidade de armazenamento e, principalmente, quanto à usabilidade, no que diz 

respeito ao tamanho da tela e à entrada de dados [30]. Portanto, para o desenvolvimento de 

aplicações móveis são importantes os seguintes requisitos não funcionais desempenho, 

persistência, usabilidade, independência de plataforma e segurança. 

Os outros requisitos citados anteriormente devem ser analisados pelo desenvolvedor 

para serem ou não considerados de acordo com a aplicação móvel a ser desenvolvida. 

4.2.2 PROJETO 

Um projeto é uma descrição da estrutura de software a ser implementada, dos dados que são 

parte da aplicação, das interfaces entre os componentes da aplicação e, algumas vezes, dos 

algoritmos utilizados [73]. Nesta fase está incluso o desenvolvimento da arquitetura das 

aplicações [46].  

Para o desenvolvimento de aplicações móveis, a arquitetura é uma das fases mais 

importantes, por causa das peculiaridades específicas dos dispositivos móveis, como limitação 

de bateria, memória e processamento. De acordo com [46], os princípios de boas arquiteturas 

de projetos são definir requisitos funcionais, de negócio e usuário; desenvolver aplicações 

independente de dispositivo e plataforma; ter um bom desempenho e estar disponível a 

qualquer hora do dia; deve suportar o aumento de usuários (i.e., escalabilidade); e, 

principalmente, identificar os requisitos de sistema de cliente, por exemplo, a velocidade de 

conexão e o desempenho do dispositivo utilizado pelo usuário.  

A maioria das aplicações hospedadas nos dispositivos móveis troca informações com 

um servidor da aplicação. A arquitetura geralmente utilizada é chamada de cliente-servidor 

(veja Figura 4.1), onde um ou mais dispositivos clientes solicitam informações a um servidor. 

O servidor em geral responde com as informações solicitadas.  

Na arquitetura cliente-servidor, os clientes podem ser classificados como magro ou 

gordo. Esta classificação está associada à quantidade de camada existente na arquitetura da 
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aplicação cliente (veja Figura 4.2). As camadas são comumente chamadas de apresentação, 

negócios e acesso a dados [46]. Apresentação é a camada que interage com o usuário. Já a 

camada de negócio trata da lógica comercial. Finalmente, a camada de acesso a dados trata da 

comunicação do banco de dados com a origem dos dados.  

 

Figura 4.1. Arquitetura cliente-servidor (Adaptada de [46])  

Um cliente magro é totalmente dependente do servidor, ou seja, sem camada de 

código. Já o cliente gordo tem de uma a três camadas de código da aplicação e pode operar 

independentemente de um servidor por certo período. Além destas classificações (i.e., magro 

e gordo), a aplicação móvel também pode ser desenvolvida de modo a ser capaz de hospedar 

páginas Web no dispositivo, denominado de cliente de hospedagem de página Web. 

 

Figura 4.2. Cliente gordo – três camadas (Adaptada de [46])  

A arquitetura do servidor também é composta por camadas. Estas camadas variam de 

uma a três camadas, como nos clientes gordo. 

 Outra classificação dos dispositivos clientes é que podem operar em três modos 

diferentes de acordo com o seu tipo de conexão com o servidor. O cliente pode estar sempre 

conectado, parcialmente conectado ou nunca conectado a um servidor. 

Caso o cliente esteja sempre conectado ao servidor é possível construir um cliente 

magro e um servidor sem código cliente [46]. Por outro lado, caso o cliente esteja somente 

Meio de comunicação 
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parcialmente conectado ao servidor será necessário um cliente gordo ou hospedar um 

conjunto de páginas Web no cliente. O cliente pode ainda nunca se conectar a um servidor, 

que é o caso de dispositivos com finalidade específica, como: jogos. 

O peer-to-peer (P2P) também é um tipo arquitetura utilizada nas aplicações para 

dispositivos móveis. Em relação à arquitetura cliente-servidor, a grande vantagem do P2P é 

possibilitar a colaboração direta entre os dispositivos (chamados de nós na arquitetura P2P), 

sem depender de servidores administrados por terceiros [65]. O P2P tem promovido uma 

grande modificação nos padrões de uso da Internet nos últimos anos. Existem diferentes 

classificações dos modelos de arquitetura P2P indicados na literatura, das quais três são 

apresentadas nessa seção [65]. 

Uma das formas de classificar a rede P2P é descentralizada e semicentralizada 

[56][65]. A descentralizada é uma rede P2P onde não há um ponto central e cada nó tem o 

mesmo nível. Os nós podem se comunicar de maneira direta ou através de vizinhos comuns. 

Sendo assim, todos os nós são autônomos e responsáveis por troca e controle (i.e., 

gerenciamento) de recursos. A semicentralizada é uma rede onde há diferença de relevância 

entre os nós, havendo um nó central para informações de controle ou um conjunto de super-

nós que assumem tais funções. Os nós inferiores podem ter maior ou menor nível de 

autonomia, mas são equivalentes entre si.  

Já na classificação de Towsley [81], também muito utilizada, por exemplo, em Torrent 

[6], existem três tipos de arquitetura de rede P2P: busca centralizada; por inundação e por 

tabela hash distribuída (DHT - Distributed Hash Table). A busca centralizada é uma rede com 

um ponto central de busca. Os nós consultam este ponto central para trocar informações 

diretamente entre si. A busca por inundação é uma rede com nós totalmente independentes, 

onde normalmente a busca é limitada à vizinhança mais próxima do nó que a fez, assim, a 

busca não é completa. A busca por tabela hash distribuída é uma rede onde os nós têm 

autonomia e usam uma tabela hash para separar o espaço de busca entre eles [65]. 

Por fim, a classificação de Lv et al. [48], que está sendo utilizada no mundo acadêmico 

nos últimos anos, divide as arquiteturas P2P em centralizada; descentralizada e estruturada; e 

descentralizada e não estruturada. A centralizada é uma rede que mantém um índice central 

com informações atualizadas (similar à busca centralizada da classificação anterior). Esta 

arquitetura é utilizada em aplicações de compartilhamento de arquivos, como Napster [54] e 

de troca de mensagens [65]. A descentralizada e estruturada é uma rede que não possui um 
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servidor centralizado de diretório de informações, mas tem uma estruturação significativa 

entre os nós. A topologia da rede é controlada, e os documentos e arquivos são posicionados 

em locais de fácil localização para uma busca futura. Esse tipo de arquitetura em geral utiliza 

busca baseada em DHT [65]. A descentralizada e não estruturada é uma rede que não possui 

servidor centralizado, tem controle preciso sobre a topologia e localização/busca de 

documentos [65]. Ela compreende os dois tipos (descentralizado e semicentralizado) da 

primeira classificação e a busca por inundação da segunda. Exemplo da utilização desta 

arquitetura é a rede KaZaA [43]. 

4.2.3 IMPLEMENTAÇÃO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO, E EVOLUÇÃO 

A implementação da aplicação é o processo de conversão dos requisitos em um software 

executável [73].  Para o desenvolvimento de aplicações móveis o desenvolvedor deve utilizar 

plataformas específicas das linguagens existentes para estes dispositivos, como J2ME e 

BREW. 

O J2ME [53] é uma tecnologia que possibilita o desenvolvimento de software para 

sistemas e aplicações embarcadas, ou seja, toda aquela que roda em um dispositivo de 

propósito específico, desempenhando alguma tarefa que seja útil para o dispositivo móvel. 

Para isto, o J2ME introduz dois novos conceitos, configuração e perfis, explicados a seguir. 

Maiores detalhes podem ser encontrados em [53]. 

Uma configuração define uma plataforma Java para uma ampla variedade de 

dispositivos. Em outras palavras, a configuração define os recursos da linguagem Java e as 

bibliotecas da máquina virtual Java (JVM - Java Virtual Machine). As configurações 

existentes são CDC (Connected Device Configuration) e CLDC (Connected Limited Device 

Configuration).  

Um perfil pode ser uma extensão da configuração. Um perfil fornece as bibliotecas 

para os desenvolvedores implementarem as aplicações de acordo com as características de um 

tipo particular de dispositivo. Por exemplo, o MIDP (Mobile Information Device Profile) 

define APIs (Application Programming Interface) para componentes de interface, 

armazenamento, dentre outros. 

A BREW (Binary Runtime Environment for Wireless) [63] é uma plataforma aberta 

desenvolvida pela empresa Qualcomm. O BREW trabalha com uma compreensão detalhada 

das necessidades da indústria de comunicação móvel e com base na sua experiência prévia 
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como fabricante de aparelhos telefônicos, a Qualcomm projetou a plataforma BREW tendo 

como ponto de partida o chip. Por isso, a plataforma BREW fica diretamente sobre o software 

de sistema do chip, permitindo aplicativos nativos em C/C++ rápidos e fácil integração de 

navegadores, máquinas virtuais baseadas em tecnologia Java e extensões, como mecanismos 

de jogos em 3D, analisadores de XML e players de vídeo.  

Além do C/C++ nativo, o BREW suporta outras linguagens de programação, como o Java, o 

XML (eXtensible Markup Language) e o Flash. Além disso, como o BREW pode operar em 

um dispositivo com qualquer sistema operacional de comunicação móvel, tal como o Palm, 

aplicativos desenvolvidos para esse sistema operacional podem ser transferidos usando o 

BREW Distribution System (BDS) e as operações de compra são realizadas da mesma forma 

que os aplicativos BREW, a forma compra é detalhada a seguir.  

A distribuição das aplicações também é realizada através de um aplicativo da 

Qualcomm chamado BREW Shop. Este aplicativo vem pré-instalado em todos os aparelhos 

que suportam esta tecnologia, e permite a compra e download das aplicações aprovadas pela 

operadora para uso de seus usuários. 

A etapa de verificação e validação (V&V) pretende respectivamente mostrar que uma 

aplicação está de acordo com sua especificação e cumprir com os requisitos do cliente da 

aplicação, [73]. A verificação se refere ao conjunto de atividades para garantir que a aplicação 

implementa corretamente uma função específica [62]. Já a validação se refere a um conjunto 

de atividades diferente para garantir que a aplicação construída corresponde aos requisitos do 

cliente [62]. O teste em geral envolve verificação e validação dos componentes substanciais 

da aplicação, até que eles se mostrem aptos a funcionarem em conjunto [46]. 

Depois da etapa de V&V, tem a fase de colocar a aplicação em operação. A evolução é 

o processo de modificar esta aplicação, depois que ela entrou em operação [73], com o intuito 

de corrigir erros (i.e., manutenção) ou implementar novas funcionalidades.  

Geralmente a aplicação precisa evoluir para atender as necessidades mutáveis do 

cliente [73]. Independente do tamanho, complexidade ou domínio, a aplicação vai evoluir 

com o tempo [62]. As modificações orientam esse processo, estas ocorrem para corrigir erros, 

para adaptar a aplicação a um novo ambiente e para atender novas características ou funções 

do cliente [62]. 

As etapas de V&V e evolução no desenvolvimento de aplicações móveis são feitas de 

modo semelhante às aplicações para desktop. 
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4.3 DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES SEGURAS 

As boas práticas de engenharia de software não são suficientes em muitos casos devido ao 

aumento do número e complexidade dos requisitos de segurança que os desenvolvedores têm 

que considerar [28].  A literatura sobre a implementação de mecanismos de segurança indica 

que estes mecanismos devem ser projetados de forma transparente para os usuários da 

aplicação [13]. 

O desenvolvedor para construir aplicações seguras deve seguir um processo de 

engenharia de software, e também deve realizar uma avaliação de riscos para basear as 

decisões da segurança. Além disso, o engenheiro de software tem que conhecer as ameaças e 

medidas defensivas modernas de segurança, e, por fim, tem que implementar os mecanismos 

de segurança que são eficazes no mundo real, isto é, que são úteis para os usuários da 

aplicação desenvolvida [28]. 

Uma abordagem que pode auxiliar os desenvolvedores a construir aplicações seguras 

consiste no uso de padrões de software, particularmente, padrões de projeto [24]. Os padrões 

foram introduzidos como uma forma de identificar e apresentar soluções a problemas 

recorrentes na programação orientada a objetos. 

Há vários trabalhos relacionados ao assunto de padrões de projeto de segurança na 

literatura. Dentre eles, podemos citar o guia técnico de padrões de segurança em Blakley et al. 

[7], que contém a definição de alguns padrões de segurança. Este guia classifica os padrões 

em duas categorias.  

A primeira categoria contém padrões de segurança que facilitam a construção de 

aplicações com alta disponibilidade, ou seja, que provêem acesso ininterrupto aos serviços e 

recursos que eles oferecem aos usuários. Como exemplo, podemos citar o padrão 

Checkpointed System que visa estruturar uma aplicação de modo que seu estado possa ser 

recuperado e restaurado a um estado válido caso haja falha em algum componente. Outro 

exemplo é o Comparator-Checked Fault-Tolerant System que visa estruturar uma aplicação 

de forma que uma falha independente em um componente seja detectada rapidamente e não 

cause falha na aplicação inteira.  

A segunda categoria contém padrões de segurança que facilitam a construção de 

aplicações para proteger os recursos contra uso não autorizado, divulgação ou modificação. 

Como exemplo, podemos citar o padrão Protected System que visa estruturar uma aplicação 
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de modo a controlar todos os acessos aos recursos, mediado por um guardião com o objetivo 

de reforçar a política da segurança. Outro exemplo é o Secure Proxy que define o 

relacionamento entre dois guardiões de duas instâncias de Protected System, no caso onde 

uma instância está totalmente contida dentro da outra.  

O trabalho desenvolvido em Kienzle et al. [44] apresenta um repositório de padrões de 

segurança com vinte e seis padrões e três mini-padrões (i.e., possuem somente os termos 

problema e sua solução). O foco destes padrões está na aplicação de segurança na web.  

Yoder [86] é um dos primeiros trabalhos a adaptar a abordagem de padrões de projeto 

a segurança da informação. Nele são apresentados os seguintes padrões: single access point 

que provê um módulo de segurança e uma forma de autenticação; check point que organiza 

pontos de verificação de segurança e suas repercussões; roles que organizam usuários com 

privilégios de segurança similares; session que localiza a informação global em um ambiente 

multiusuário; full view with errors que exibe aos usuários exceções e erros quando necessário; 

e limited view onde os usuários podem visualizar somente o que é permitido acessar.  

 

Figura 4.3. Padrão Tropyc [10] 

A linguagem de padrões (i.e., coleção de padrões que ampliam-se para gerar um 

sistema) para software criptográfico apresentada em [10], chamada Tropyc (veja Figura 4.3), 
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descreve um conjunto de nove padrões de segurança: Information Secrecy, Message Integrity, 

Sender Authentication, Signature, Signature with Appendix, Secrecy with Integrity, Secrecy 

with Sender Authentication, Secrecy with Signature, e Secrecy with Signature with Appendix. 

Essa linguagem é baseada nos requisitos de segurança, confidencialidade, integridade, 

autenticação e não-repúdio. 

 

Figura 4.4. Modelo espiral AEGIS de desenvolvimento de software (Adaptada de [28])  

Outra abordagem é o método construído por Flechais [28] que visa apoiar os 

desenvolvedores na implementação de segurança eficaz. Este método é completamente 

integrado com as ferramentas e as notações existentes da engenharia de software (i.e., UML e 

modelo espiral).   

A Figura 4.4 apresenta então este método denominado AEGIS (Appropriate and 

Effective Guidance in Information Security) [28]. Este método utiliza regeneração de contexto 
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(baseado em projeto contextual) e análise de risco, como ferramenta para ajudar o 

desenvolvedor na representação e endereçamento da segurança e da usabilidade no projeto da 

aplicação, envolvendo as partes interessadas na análise e seleção de contramedidas nos riscos 

de alto-nível.  Finalmente, usando UML, o AEGIS provê uma base uniforme na qual são 

discutidas e ligadas em um modelo espiral [73].  

As fases do AEGIS são semelhantes ao modelo espiral, sendo aperfeiçoada a fase de 

análise de riso. A análise de risco é dividida em cinco partes: (1) identificação das 

vulnerabilidades; (2) avaliação do custo e probabilidade de ataque no contexto; (3) seleção de 

contramedidas; (4) avaliação do custo e o benefício das contramedidas no contexto; e (5) 

comparação do custo e probabilidade de ataque para avaliar a contramedida. Por fim, pode 

aceitar o custo e implementar a contramedida ou retornar ao passo (3). 

Vale ressaltar que o modelo espiral é um processo representado como uma espiral ao 

invés de uma seqüência de atividades com retorno [62][73]. Cada volta no espiral representa 

uma fase no processo. Não existem fases fixas como especificação ou projeto, as voltas no 

espiral são escolhidas de acordo com o que é requerido. Os riscos são explicitamente cotados 

e resolvidos durante todo o processo. O espiral é dividido em quatro setores: definição de 

objetivos; avaliação e redução de riscos; desenvolvimento e validação; e planejamento [73]. 

O AEGIS pode ocorrer sobre uma série de sessões do projeto entre desenvolvedores e 

partes interessadas. Dependendo do nível de segurança necessário e da experiência dos 

desenvolvedores, os peritos de segurança devem ser incluídos para ajudar na identificação das 

ameaças e seleção dos mecanismos de segurança a serem implementados. 

4.4 SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
MÓVEIS 

Conforme mencionado anteriormente, os dispositivos móveis possuem recursos limitados, 

tornando um grande desafio atender requisitos de segurança, quando os mesmos são exigidos 

pela aplicação. Em vista disto, o desenvolvedor deve avaliar se os mecanismos de segurança a 

serem introduzidos nas aplicações móveis têm como funcionar de modo satisfatório nos 

dispositivos nas quais estas aplicações serão implantadas. Logo, o desenvolvedor na etapa de 

elicitação e análise de requisitos (aplicações novas) ou na evolução (aplicação existente) pode 

fornecer a segurança ideal para aquela aplicação com o menor impacto no dispositivo móvel. 
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Conforme mencionado na seção 4.1, cada dispositivo móvel tem características 

distintas, e a redução do desempenho varia de acordo com as limitações de recursos dos 

mesmos. Por isso, é crucial analisar que impacto causa a implementação de um mecanismo de 

segurança escolhido pelo desenvolvedor em um determinado dispositivo.  

Em Bringel et al. [11] e Barka et al. [2] são apresentados formas de avaliar o 

desempenho de algoritmos criptográficos em dispositivos móveis. 

A ferramenta PEARL (Performance Evaluator of CriptogRaphic aLgorithms for 

mobile device) [11] permite avaliar o desempenho de algoritmos criptográficos 

implementados na plataforma J2ME (Java 2 Micro Edition) [53]. Esta ferramenta, com 

repositório na web, é responsável por coletar as informações sobre a eficiência dos algoritmos 

nos dispositivos móveis. 

A Figura 4.5 apresenta a arquitetura da ferramenta PEARL [32]. O desenvolvedor se 

cadastra no site do PEARL e realiza o download da aplicação do servidor para o dispositivo 

móvel no qual será executada a avaliação (passo 1). Após a configuração dos parâmetros da 

simulação pelo desenvolvedor, a avaliação é realizada e os dados das amostras são 

armazenados no Samples Local Data – SLD (passo 2).  

 
Figura 4.5. Arquitetura da ferramenta Pearl (Adaptada de [32]) 

Com o término das simulações, os dados são filtrados através do cálculo da moda ou 

da mediana. Os dados filtrados são enviados para o Web Receptor, que após a validação, são 

armazenados no repositório Web do servidor (passo 3). Assim, o desenvolvedor pode utilizar 

o Web PEARL Analyser para gerar gráficos comparativos dos algoritmos no dispositivo e 

Desenvolvedor 
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consultar tabelas contendo dados sobre a eficiência dos algoritmos nos outros dispositivos 

cujos resultados de simulações estão também armazenados no repositório (passo 4).  

No repositório são armazenadas as informações necessárias para realizar a análise de 

desempenho dos algoritmos criptográficos nos dispositivos móveis. Para cada dispositivo e 

algoritmo avaliado são armazenados: o nome do dispositivo; o algoritmo criptográfico; o 

tamanho do texto em KB; o tempo de execução (i.e., tempo do processo de cifragem) em 

milisegundos; e a velocidade de execução em Kb/s.  

Já Barka et al. [2] implementa uma solução de segurança para dispositivos móveis que 

usa redes locais sem fio e analisa o impacto de processamento, tempo e memória no 

desempenho dos seguintes algoritmos criptográficos: RC4 e AES. Componentes de Java são 

utilizados para atender a autenticação do cliente, a confidencialidade e a integridade dos 

dados fim-a-fim entre clientes e servidores J2ME em rede sem fio. Esse trabalho é dividido 

nas seguintes fases: estabelecimento de credencial e proteção dos dados. 

O estabelecimento de credencial permite que as duas partes comuniquem-se para 

trocar credenciais, autenticar-se, e estabelecer alguns parâmetros que possam proteger os 

dados trocados entre si durante a comunicação. Para proteção dos dados são utilizados os 

algoritmos RC4 e AES, que cifram e decifram os dados transmitidos e recebidos entre a 

aplicação no dispositivo móvel e o servidor.  

O desempenho é analisado através das medidas do consumo de tempo e energia do 

notebook e do pocket PC. Para medir o desempenho do consumo de tempo são analisados os 

dados cifrados pelos algoritmos transmitidos ou não. Vale ressaltar que a medida sem 

transmissão foi analisada para estabelecer uma linha de base porque o tempo e energia das 

informações transmitidas são influenciados pelo meio de transmissão e o estado do meio. 

Em Barka et al. [2] não foi desenvolvido uma ferramenta específica para avaliar o 

tempo de execução dos algoritmos criptográficos. 

Diante da inexistência de outros trabalhos que avaliem o desempenho de algoritmos 

criptográficos com o uso de uma ferramenta automática e disponível gratuitamente na Web 

para testes, nesta dissertação, a PEARL é utilizada 
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4.5 CONCLUSÃO 

Conforme apresentado neste capítulo, o desenvolvedor de aplicações móveis tem que utilizar 

arquitetura e métodos específicos. Observamos ainda que são necessárias novas formas de 

desenvolver software seguro com a adoção de um processo de desenvolvimento que considere 

os requisitos de segurança durante toda a construção de software. Neste contexto, 

apresentamos técnicas de integração de soluções de segurança nas fases de análise e projeto 

de software, tais como a utilização de AEGIS e padrões de projeto de segurança, como forma 

de auxiliar desenvolvedores a construir aplicações seguras. No desenvolvimento de uma 

aplicação segura, o engenheiro de software pode utilizar o AEGIS como metodologia de 

desenvolvimento.  

Contudo, o AEGIS não auxilia o desenvolvedor na escolha do mecanismo de 

segurança apropriado para uma aplicação móvel. Portanto, na fase de seleção do mecanismo 

de segurança é necessário um modelo de medição para avaliar a segurança e o desempenho 

dos mecanismos de segurança para uma determinada aplicação móvel segura. Para tanto, 

propomos o modelo de medição de confidencialidade e desempenho descrito no próximo 

capítulo, para indicar o mecanismo de segurança ideal, através da medição dos graus de 

confidencialidade e desempenho que podem ser ponderados pelos impactos dos riscos 

avaliados com o AEGIS. 

A avaliação de desempenho dos algoritmos criptográficos é um requisito básico para a 

construção de mecanismos de segurança eficientes para dispositivos móveis. A ferramenta 

PEARL apresentada neste capítulo permite avaliar o desempenho dos algoritmos 

criptográficos em dispositivos móveis, o que possibilita a identificação, de forma satisfatória, 

dos algoritmos mais eficientes para um determinado dispositivo analisado. 
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CAPÍTULO 5  

O MODELO DE MEDIÇÃO PROPOSTO 

Este capítulo descreve o modelo de medição proposto nesta dissertação, com foco nos 

atributos confidencialidade e desempenho para aplicações em dispositivos móveis. A 

princípio, apresentamos uma visão do M-CODE, seguida da seção 5.2 que relata a 

metodologia para elaboração do modelo. Já a seção 5.3 apresenta o modelo com os atributos, 

os fatores, os critérios e as medidas selecionadas. Na seção 5.3.3 são formalizadas as medidas 

a serem coletadas e também são definidas as unidades de medida e as fórmulas do cálculo do 

grau. A seção 5.4 apresenta a coleta das medidas dos algoritmos criptográficos e protocolos. 

Por fim, na seção 5.5 o capítulo é concluído. 

5.1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo desta dissertação é definir um modelo de medição de confidencialidade e 

desempenho para aplicações executadas em um ambiente de computação móvel.  

O modelo proposto tem como premissa ser flexível, para que possa ser adaptado a 

diferentes protocolos e algoritmos de criptografia aplicados em dispositivos móveis. Este 

modelo é fundamentado nas metodologias GQM e GDSM, variações destes trabalhos, como 

Borges [8][9], e no framework SM, em que são definidos atributos conforme os objetivos de 

medição. Estes atributos são progressivamente detalhados e utilizados como critérios para 

selecionar as medidas, que devem ser quantificadas, com o fim de gerar os resultados de 

medição. 

De acordo com estas metodologias, a definição dos atributos não deve se restringir ao 

contexto de uma aplicação específica. Por isso, a seleção dos atributos para o modelo 

proposto é baseada em requisitos gerais da área de segurança (i.e., confidencialidade, 

autenticação, não-repúdio e integridade) e nas limitações nos dispositivos móveis (i.e., 

desempenho, memória e bateria, entre outros). Nesta dissertação são detalhados somente os 

atributos confidencialidade e desempenho.   
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Com base nas medidas selecionadas para o M-CODE, é possível formalizá-las e, 

depois, calcular o grau de confidencialidade e de desempenho de uma aplicação específica. 

Para efetuar estes cálculos, de início, o engenheiro de software define os pesos para cada 

medida, conforme as necessidades das aplicações móveis seguras em desenvolvimento. 

Assim, este pondera as medidas, com o intuito de permitir o relacionamento entre elas, para 

calcular o grau de um atributo (e.g., confidencialidade). Além disso, o desenvolvedor realiza o 

cálculo envolvendo todos os atributos, aqui chamado de grau de decisão, que permite 

identificar qual o resultado mais apropriado para determinada aplicação. Com o resultado do 

grau de decisão, auxilia-se o desenvolvedor na tomada de decisão sobre o mecanismo de 

segurança mais adequado para uma determinada aplicação móvel. 

A metodologia utilizada exibe a seleção e a formalização das medidas, não abordando 

como devem ser obtidos os pesos utilizados nos cálculos. Estes pesos são definidos de forma 

empírica, de acordo com a relevância de cada medida para determinada aplicação móvel. 

5.2 METODOLOGIA UTILIZADA 

Para elaboração do M-CODE, este trabalho combina duas metodologias, GQM [3][9] e 

GDSM [9][57], e variações destas metodologias, como Borges et al. [8][9]. Além disso, o 

framework SM [83] é utilizado. Assim, é possível selecionar e formalizar um conjunto de 

medidas capazes de caracterizar quantitativamente aspectos de confidencialidade e 

desempenho em aplicações para dispositivos móveis.  

O M-CODE utiliza o framework SM [83] para organizar cada atributo de medição em 

forma de árvore (veja Figura 3.5 da seção 3.3). O nó raiz de uma árvore identifica o modelo 

proposto. No segundo nível têm-se os atributos, seguido dos fatores (terceiro nível), critérios 

(quarto nível) e, por fim, no quinto nível, as medidas propriamente ditas.  

No detalhamento das medidas selecionadas usamos Borges et al. [8], que segue a 

metodologia top-down do GQM [3], e o GDSM [57], o qual relaciona os atributos, os fatores 

(que em Borges et al. [8] são chamados de metas e submetas, respectivamente) e os critérios 

com perguntas e elementos de dados.  

Sendo assim, o primeiro passo na elaboração do M-CODE consiste na seleção dos 

atributos, que posteriormente serão derivados em fatores. Estes, por sua vez, são descritos e 

especificados na proposta e com sua respectiva contribuição (em Borges et al. [8], chamada 
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de perspectiva). Uma proposta pode compreender, prever, planejar, controlar, comparar ou 

melhorar algum aspecto dos fatores [8]. Uma contribuição identifica quem está interessado 

nos resultados das medições (e.g., desenvolvedor, gerente de projeto, cliente). 

Através dos fatores são definidos os critérios e, posteriormente, as medidas a serem 

coletadas. Em seguida são identificadas perguntas relacionadas a cada critério, com o objetivo 

de traduzir os critérios em aspectos quantitativos que possam ser alvos de medição. O último 

passo é a identificação dos elementos de dados que serão coletados a fim de responder as 

perguntas.  

A atividade de formalização das medidas descreve exatamente como os valores serão 

computados [8], incluindo as definições de convenções, a padronização dos critérios de 

coleta, indicador e fórmulas para as medidas e o cálculo dos graus. Na coleta das medidas são 

obtidos os resultados que serão utilizados para o cálculo de cada medida, seguindo as 

definições da formalização. 

 Para o cálculo dos graus de confidencialidade, desempenho e decisão, é necessária a 

definição dos pesos. Estes pesos são definidos de forma empírica, de acordo com a relevância 

de cada medida e atributo para a aplicação móvel segura a ser desenvolvida. Assim, os pesos 

são utilizados para ponderar as medidas e, com isso, calcular os graus de confidencialidade e 

desempenho. Finalmente, o M-CODE é utilizado para calcular o grau de decisão através da 

ponderação dos graus citados acima.  

Este modelo de medição é aplicado sobre protocolos de segurança (e.g., WEP) e 

algoritmos criptográficos (e.g., AES, DES e RC4). 

5.3 M-CODE 

Conforme mencionado na seção anterior, a metodologia utilizada para propor o M-CODE é 

dividida em etapas: a primeira etapa consiste em seleção dos atributos, fatores, critérios e 

medidas; na segunda etapa, processo de formalização das medidas; e por fim, na última etapa, 

a coleta das medidas de confidencialidade dos algoritmos e protocolos e das medidas de 

desempenho dos algoritmos nos dispositivos móveis. 

A seleção dos atributos é a base para a construção do M-CODE em forma de árvore, 

sendo cada atributo descrito indispensável para o modelo de medição proposto. Como 

apresentado na Figura 5.1, a raiz da árvore é o próprio M-CODE. O M-CODE é então 
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decomposto nos atributos confidencialidade e desempenho, que posteriormente, são divididos 

em fatores, critérios e medidas, nesta ordem. 

 

Figura 5.1. Modelo de medição proposto 

Os atributos confidencialidade e desempenho são identificados com base nos 

requisitos de segurança e no desempenho dos dispositivos móveis. Para identificar os fatores 

são verificados os componentes sucessivos que contribuem com o atributo, por exemplo, para 

garantir o atributo confidencialidade é necessária a proteção criptográfica dos dados 

transmitidos. Logo após, os critérios são identificados através da avaliação dos fatores, por 

exemplo, a proteção criptográfica é provida pelos algoritmos, chave e protocolos de cifragem. 
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O processo de decomposição finaliza quando os critérios são decompostos em componentes 

mensuráveis, ou seja, as medidas. 

Medidas podem ser utilizadas para atender aos objetivos de conhecer, avaliar, 

controlar e prever [8][34]. A seleção das medidas mais adequadas em cada caso depende dos 

objetivos que se pretende atingir com a medição. Quando o objetivo é conhecer, os dados 

podem ser coletados para atender um conhecimento mais preciso do processo. Enquanto no 

avaliar, os dados quantitativos podem ser utilizados para verificar se o valor medido atende 

aos critérios de aceitação. No caso do controlar, os dados podem ser utilizados para 

acompanhar e controlar alguma atividade. Por último, no prever, os dados podem ser usados 

para gerar tendências ou estimativas. 

5.3.1 ATRIBUTOS, FATORES E CRITÉRIOS 

Os atributos confidencialidade e desempenho são derivados em fatores, que podem ser 

observados na Tabela 5.1. Para cada fator é apresentado uma descrição com o objetivo que se 

pretende alcançar com este fator.  

Tabela 5.1. Fatores obtidos para os atributos confidencialidade e desempenho 

Atributos Fatores Descrição 

Confidencialidade 
Proteção 

Criptográfica 

Maximizar a proteção dos dados durante a 
transmissão utilizando sistemas de comunicação 
sem fio, através de técnicas criptográficas. 

Desempenho 
Proteção 

Criptográfica 

Minimizar o impacto da proteção dos dados nos 
dispositivos móveis, através da análise de 
desempenho dos algoritmos criptográficos. 

 

Tabela 5.2. Proposta e contribuição do fator do atributo confidencialidade 

Fator Proposta Contribuição 

Proteção 
Criptográfica 

Analisar a segurança dos dados 
transmitidos, considerando os 
critérios algoritmo, chave e 
protocolo, com o objetivo de 
identificar o grau necessário de 
segurança de uma aplicação móvel. 

Permitir a escolha do 
algoritmo criptográfico com o 
grau de confidencialidade 
mais adequado à aplicação 
móvel segura. 

 

Por sua vez, na Tabela 5.2 e na Tabela 5.3, os fatores são utilizados como entrada para 

as definições das propostas e contribuições.  Uma proposta compreende, prevê, planeja, 

controla, compara ou melhora algum aspecto dos fatores. Uma contribuição identifica quem 
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está interessado nos resultados das medições (no caso do M-CODE, desenvolvedor, gerente 

de projeto, cliente). 

Tabela 5.3. Proposta e contribuição do fator do atributo desempenho 

Fator Proposta Contribuição 

Proteção 
Criptográfica 

Avaliar os algoritmos criptográficos, 
de acordo com o tempo necessário 
para executar operações 
criptográficas sobre uma entrada de 
texto de tamanho definido em um 
dispositivo móvel específico. 

Permitir a escolha do 
algoritmo criptográfico com 
base no tempo de cifragem 
mais adequado à aplicação em 
um dispositivo móvel 
específico. 

 

Tabela 5.4. Perguntas para os fatores e critérios de medição 

Fatores (atributos) Critérios Perguntas relevantes 

Algoritmo 

• Quanto às técnicas conhecidas de criptoanálise, qual 
a que mais reduz o esforço estimado para a quebra 
do algoritmo em relação à busca exaustiva? 

• Qual a aleatoriedade do texto cifrado? 

• Qual a correlação do texto cifrado com o texto em 
claro gerado pelo algoritmo criptográfico? 

• Qual o impacto das vulnerabilidades conhecidas na 
proteção dos dados? 

• O algoritmo atua na camada de aplicação, 
fornecendo uma proteção fim-a-fim? 

Chave 

• Qual o tamanho da chave? 

• O algoritmo possui flexibilidade no tamanho da 
chave? 

• Qual o percentual de chaves fracas ou semi-fracas 
existentes para o algoritmo criptográfico? 

Proteção 
Criptográfica 

(confidencialidade) 

Protocolo 

• Não existe repetição da chave? 

• Existe o gerenciamento de chave? 

• Qual o impacto dos ataques conhecidos na proteção 
dos dados? 

• O protocolo atua na camada de aplicação, 
fornecendo uma proteção fim-a-fim? 

Proteção 
Criptográfica 
(desempenho) 

Algoritmo 
• Qual o tempo necessário para um algoritmo cifrar 

uma entrada de texto de tamanho definido em um 
dado dispositivo móvel? 
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Para identificar perguntas relacionadas a cada critério com o objetivo de traduzi-lo em 

aspectos quantitativos que são alvos de medição, os fatores, critérios e perguntas são 

detalhados na Tabela 5.4.  

Vale ressaltar que algumas perguntas são respondidas com SIM ou NÃO. Sendo 

assim, para permitir quantificá-las são considerados como respostas um e zero, 

respectivamente. As outras medidas, por outro lado, devem receber valores entre um e zero. 

Portanto, um maior grau de confidencialidade ou desempenho aparece à medida que os 

valores são mais próximos de um. 

5.3.2 ELEMENTO DE DADO A SER COLETADO 

O próximo passo do M-CODE consiste em identificar os elementos de dados a serem 

coletados para responder a cada pergunta. Por exemplo, para medir a resistência a 

criptoanálise é considerado o tempo de quebra de um algoritmo por criptoanálise diferencial 

[4] e linear [49] em relação ao tempo de quebra por força bruta. Já para medir a aleatoriedade 

do texto cifrado, são realizados os 16 testes de aleatoriedade descritos em [67]. Estes testes 

geram como resultado um p-valor que indica a aleatoriedade de uma seqüência (neste caso, o 

texto cifrado). A correlação do algoritmo criptográfico, por sua vez, pode ser medida por meio 

do SAC (Strict Avalanche Criterion), que indica quantos bits do texto cifrado são alterados 

com a mudança de um bit no texto em claro [31][76][85]. A situação ideal é que não haja 

correlação entre os textos em claro e cifrado, caracterizado por um valor SAC de 0,5, 

indicando que metade dos bits é alterada com a mudança de um bit no texto em claro. 

A medição do impacto de ataques e vulnerabilidades de protocolos e algoritmos é feita 

de forma relativa, já que é inviável medir esse impacto de uma forma absoluta. Assim, para 

efetuar esta medição é normalizado o impacto do ataque/vulnerabilidade de cada 

algoritmo/protocolo com a solução de menor impacto. A quantificação do impacto é feita pela 

quantidade de ataques/vulnerabilidades descritos na literatura.  

Para a medição do tamanho da chave é feito um relacionamento entre o tamanho de 

chave padrão do algoritmo e o tamanho de chave mínimo que caracterize uma chave segura.  

Por fim, o tempo do processo de cifragem em um dispositivo móvel de um algoritmo 

criptográfico é realizado pelo PEARL [11]. A medida é extraída relacionando o tempo de 

execução de cada algoritmo com o mais eficiente (i.e., com o algoritmo que obtiver o menor 

tempo de execução no dispositivo móvel avaliado).  
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Algumas medidas não são citadas nesta subseção, isto se deve porque o elemento de 

dado a ser coletado nestas medidas é SIM ou NÃO, obtido através da resposta das perguntas 

da Tabela 5.4. 

5.3.3 FORMALIZAÇÃO DAS MEDIDAS 

A formalização das medidas consiste na confecção de descrições detalhadas de cada elemento 

a ser medido.  Por exemplo, para formalizar é necessário: relacionar o que deve ser incluído, 

ou não nas medidas a serem realizadas; definir as variáveis a serem mensuradas; padronizar as 

escalas e unidades de medida a serem utilizadas em cada caso; e definir a forma de registro 

dos resultados mensurados [9]. Com a seleção das variáveis a serem mensuradas é necessário 

definir precisamente como cada variável vai ser quantificada, a fim de tornar tais medidas 

aplicáveis operacionalmente.  

Tabela 5.5. Formalização das medidas do atributo confidencialidade para o critério algoritmo 

Medida Elemento de dado a ser coletado Fórmulas 

Resistência a 
criptoanálise 

TFB = Tempo de quebra do algoritmo 
utilizando força bruta 
TCD = Tempo de quebra do algoritmo 
utilizando criptoanálise diferencial 
TCL = Tempo de quebra do algoritmo 
utilizando criptoanálise linear 

TFB

TCLTCD ),min(
 

Aleatoriedade do 
texto cifrado 

O p-valor de uma seqüência indica se ela é 
ou não aleatória. A medição de aleatoriedade 
é feita conforme a proporção de seqüências 
aleatórias. 

Proporção de 
seqüências aleatórias 

Correlação do 
algoritmo 

criptográfico 

A correlação é medida conforme a 
proximidade do SAC com o SAC ideal (0,5). 
O SAC de um algoritmo é calculado pela 
média entre o SAC mínimo e máximo. 

Proporção da média 
com o SAC ideal 

Número de 
vulnerabilidades 

conhecidas 

NVC = Número de vulnerabilidades 
conhecidas para cada algoritmo 
MeNVC = Menor número de 
vulnerabilidades conhecidas dos algoritmos 
comparados 
MaNVC = Maior número de 
vulnerabilidades conhecidas dos algoritmos 
comparados 

MeNVCMaNVC

MeNVCNVC

−
−−1  

Camada de 
atuação 

O algoritmo atua na camada de aplicação, 
fornecendo uma proteção fim-a-fim? 

SIM = 1 
NÃO = 0 

 

Nesta fase as medidas são formalizadas através da definição do cálculo para cada uma 

delas, conforme apresentado na Tabela 5.5, na Tabela 5.6, na Tabela 5.7 e na Tabela 5.8. É 
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importante lembrar que, em todas as fórmulas, o indicador é o resultado que varia entre zero e 

um. Assim, o resultado da medida sendo mais próximo de um indica que esta tem maior 

confidencialidade ou um melhor desempenho. 

Tabela 5.6. Formalização da medida do atributo confidencialidade para o critério chave 

Medida Elemento de dado a ser coletado Fórmulas 

Tamanho da chave 
TC = Tamanho padrão da chave 
TMS = Tamanho mínimo para uma chave 
segura. TMS = 128 [45] 

Se TC >= TMS 
então resultado = 1 
senão resultado = 

TC/TMS 
Flexibilidade do 

tamanho da chave 
O algoritmo possui flexibilidade no tamanho 
da chave? 

SIM = 1 
NÃO = 0 

Percentual de chaves 
fracas ou semi-

fracas 

CF = Quantidade de chaves fracas 
CSF = Quantidade de chaves semi-fracas 
CH = Quantidade total de chaves 








 +−
CH

CSFCF
1  

 

Tabela 5.7. Formalização da medida do atributo confidencialidade para o critério protocolo 

Medida Elemento de dado a ser coletado Fórmulas 
Repetição da 

chave 
Não existe repetição da chave? 

SIM = 1 
NÃO = 0 

Gerenciamento de 
chave 

Existe o gerenciamento de chave? 
SIM = 1 
NÃO = 0 

Número de 
ataques 

conhecidos 

NAC = Número de ataques conhecidos para 
cada algoritmo 
MeNAC = Menor número de ataques 
conhecidos dos algoritmos comparados 
MaNAC = Maior número de ataques 
conhecidos dos algoritmos comparados 

MeNACMaNAC

MeNACNAC

−
−−1  

Camada de 
atuação 

O protocolo atua na camada de aplicação, 
fornecendo uma proteção fim-a-fim? 

SIM = 1 
NÃO = 0 

 

Tabela 5.8. Formalização da medida do atributo desempenho 

Medida Elemento de dado a ser coletado Fórmula 

Tempo do 
processo de 

cifragem 

TCA = Tempo de cifragem para cada 
algoritmo em um dado dispositivo móvel 
(ms) 
MeTCA = Menor tempo de cifragem dos 
algoritmos comparados no dispositivo móvel 
(ms) 
MaTCA = Maior tempo de cifragem dos 
algoritmos comparados no dispositivo móvel 
(ms) 

MeTCAMaTCA

MeTCATCA

−
−−1  
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Antes de medir o grau de cada atributo, são definidos pelo desenvolvedor os pesos (P) 

para cada medida (M) do atributo referido, conforme restrição da Equação 1 que soma os 

pesos de todas as medidas (TM) de cada atributo. Continuando, o cálculo do grau de cada 

atributo (Equação 2) é feito por meio de uma soma ponderada de todas as medidas (TM) do 

mesmo. 

 1
1

=∑ =

TM

i iP  (1) 

 i

TM

i i MP∑ =1
 (2) 

O M-CODE retoma então o cálculo do grau de confidencialidade e de desempenho. 

Entretanto, é necessário ainda relacionar os dois resultados obtidos, de forma a auxiliar o 

desenvolvedor na escolha, por exemplo, do algoritmo criptográfico e/ou protocolo mais 

adequado para uma aplicação móvel executando em um dado dispositivo. O grau de decisão é 

então calculado através da soma ponderada dos graus de confidencialidade (GC) e de 

desempenho (GD) (Equação 4), com os pesos definidos pelo desenvolvedor conforme 

Equação 3.   

 1=+ GDGC PP  (3) 

 Grau de Decisão GDPGCP GDGC +=  (4) 

5.4 UM EXEMPLO DE COLETA DAS MEDIDAS 

A coleta das medidas é essencial para obter os dados, as quais permitem calcular o grau de 

confidencialidade e desempenho. Para o M-CODE, na coleta das medidas selecionamos os 

algoritmos de criptografia simétrica AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data 

Encryption Standard) e RC4 (Rivest Cipher 4). Além dos algoritmos, a coleta pode ser 

realizada em protocolos, no M-CODE escolhemos o WEP (Wired Equivalent Privacy), TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol) e RSN (Robust Security Network). 

Os algoritmos AES e DES são escolhidos por serem um padrão de segurança. Já os 

protocolos RSN, TKIP e WEP são os mais utilizados em redes sem fio. Além disso, o 

algoritmo RC4 também é escolhido devido ser utilizado nos protocolos TKIP e WEP.  

Os dados coletados podem ser baseados em experiências práticas ou teóricas, como 

em testes ou trabalhos descritos na literatura, respectivamente.  
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No atributo confidencialidade, o processo de coleta das medidas é demonstrado 

através dos algoritmos AES, DES e RC4 e dos protocolos WEP, TKIP e RSN. Já no atributo 

desempenho o processo de coleta das medidas será realizado nos Palms M130 e M515 e nos 

celulares da Sony Ericsson w800i e w900i. Por exemplo, no caso da medida do tempo do 

processo de cifragem (veja Figura 5.1), a coleta das medidas é realizada por testes nesses 

dispositivos móveis usando a ferramenta PEARL. Para a coleta desta medida também deve 

ser definido o tamanho do texto a ser cifrado, pois esta variável altera o resultado da coleta. 

Nesse caso, os textos utilizados nos experimentos possuem tamanho de 8Kb a 128Kb, em 

virtude destes tamanhos serem a variação da quantidade de dados normalmente enviada em 

cada transmissão de uma aplicação móvel. 

5.4.1 ATRIBUTO CONFIDENCIALIDADE 

O atributo confidencialidade (veja Figura 5.1) é derivado no fator proteção criptográfica e este 

nos critérios algoritmo, chave e protocolo. Nesta seção serão apresentados os valores 

coletados para as medidas dos critérios supracitados.  

A Tabela 5.9 apresenta os resultados coletados para o critério algoritmo. Alguns 

trabalhos descritos na literatura, além dos descritos previamente na seção 5.3.2, foram 

consultados para realizar as medições. [51], por exemplo, é utilizado para a medição de 

resistência a criptoanálise juntamente com [29] e [45]. O trabalho apresentado em [61] é ainda 

usado como base para calcular o número de vulnerabilidades conhecidas. 

Tabela 5.9. Coleta das medidas do critério algoritmo 

Medida AES DES RC4 

Resistência a 
criptoanálise  
 

É resistente a 
criptoanálise linear 

e diferencial 

TCD = 247 
TCL = 243 

TFB = 255 

É resistente a 
criptoanálise linear e 

diferencial 

Aleatoriedade do 
texto cifrado  

0,941002 0,938529 0,938529 

Correlação do 
algoritmo 
criptográfico  

minSAC = 0,498 

maxSAC = 0,514 
minSAC = 0,43 

maxSAC = 0,93 
minSAC = 0,43 

maxSAC = 0,56 

Número de 
vulnerabilidades 
conhecidas  

NVC = 2 NVC = 4 NVC = 4 

Camada de atuação Sim Sim Sim 
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Já a Tabela 5.10 apresenta os resultados coletados em cada medida do critério chave 

para os algoritmos citados anteriormente. Além dos trabalhos mencionados previamente 

foram consultados, por exemplo, os trabalhos [29], [45] e [66] para o cálculo do percentual de 

chaves fracas ou semi-fracas. 

Tabela 5.10. Coleta das medidas do critério chave 

Medida AES DES RC4 
Tamanho da chave 128 56 64 
Flexibilidade do 
tamanho da chave 

Sim Não Sim 

Percentual de 
chaves fracas ou 
semi-fracas  

Não foram 
encontradas 

chaves fracas 

CF = 4 
CSF = 12 
CH = 256 

CF = 1 
CH = 256 

 

Por fim, a Tabela 5.11 apresenta os resultados coletados em cada medida do critério 

protocolo para WEP, TKIP e RSN. No cálculo do grau de confidencialidade destes protocolos 

deve-se observar que o protocolo WEP utiliza o algoritmo RC4 com chave padrão 64, já o 

TKIP utiliza o RC4 com chave padrão 128, e, finalmente, o RSN utiliza o AES com chave 

padrão 128.  

No caso da medida repetição da chave, o WEP apresenta repetição de chave, conforme 

citado no CAPÍTULO 2. Já o TKIP e o RSN não apresentam, de acordo com as pesquisas 

realizadas no CAPÍTULO 2. Já na medida gerenciamento de chave, o WEP não apresenta e os 

outros dois protocolos sim.  No número de ataques conhecidos,  [72] é utilizado para coletar 

os dados. Na medida camada de atuação, todas as respostas são negativas, por que todos os 

protocolos atuam na camada de enlace e a camada considerada para o M-CODE é a camada 

de aplicação, portanto, o valor é zero. 

Tabela 5.11. Coleta das medidas do critério protocolo 

Medida WEP TKIP RSN 

Repetição da chave Não Sim Sim 

Gerenciamento de 
chave 

Não Sim Sim 

Número de ataques 
conhecidos 

NAC = 3 NAC = 2 NAC = 1 

Camada de atuação Não Não Não 
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5.4.2 ATRIBUTO DESEMPENHO 

O atributo desempenho (veja Figura 5.1) é decomposto no fator proteção criptográfica, e este 

no critério algoritmo. Nesta seção serão apresentados os valores coletados para a medida deste 

critério utilizando a ferramenta PEARL. A Tabela 5.12 ilustra as características dos 

dispositivos móveis Palms M130 e M515 e celulares da Sony Ericsson w800i e w900i 

utilizados na coleta dos dados. 

Tabela 5.12. Características dos dispositivos móveis 

Dispositivo RAM Processador7 Sistema Operacional Máquina 
Virtual 

Palm M130 8Mb 
Motorola Dragonball 

33 MHz 
Palm OS 4.1 IBM 

Palm M515 16Mb 
Motorola DragonBall 

VZ 33 Mhz 
Palm OS 4.1 IBM 

w800i 34Mb ARM 9 110 Mhz 
Sony Ericsson, com 
plataforma aberta de 

desenvolvimento Java 

Sony 

Ericsson 

W900i 470Mb ARM 9 101 Mhz 
Sony Ericsson, com 
plataforma aberta de 

desenvolvimento Java 

Sony 

Ericsson 

 

Já a Tabela 5.13 apresenta os resultados coletados da medida tempo do processo de 

cifragem8 para cada algoritmo em um dado dispositivo móvel, com textos de tamanho de 8Kb 

a 128Kb. Nesta abordagem, a análise das amostras de um algoritmo tem como resultado o 

menor tempo de execução dos algoritmos comparados dividido pelo seu tempo de execução. 

Observando os resultados das avaliações tem-se que o algoritmo RC4 apresenta o 

melhor tempo do processo de cifragem em todos os dispositivos móveis analisados, não 

importando o tamanho do texto avaliado. Por outro lado, AES e DES geralmente apresentam 

o maior tempo do processo de cifragem nos celulares e Palms, respectivamente.  

Na Figura 5.2 e na Figura 5.3 encontram-se os gráficos comparativos da medida tempo 

do processo de cifragem gerados para os algoritmos AES, DES e RC4 nos dispositivos Palm 

M130, Palm M515 e Sony Ericsson w800i e w900i, respectivamente. De acordo com os 

                                                 
7 Em relação às informações dos processadores presentes no w800i e w900i, elas não são divulgadas pela 
empresa fabricante dos celulares. Os valores apresentados na dissertação são velocidades estimadas em MHz, de 
acordo com [42]. 
8 Os dados coletados podem ser consultados na ferramenta PEARL, em [59]. 
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gráficos dos dispositivos podemos verificar que o RC4 tem menor tempo de processo de 

cifragem do que o AES e DES em todos os dispositivos analisados.  

Tabela 5.13. Coleta da medida tempo do processo de cifragem 
AES DES RC4 Dispositivo 

Móvel 

Tamanho 
do texto 

(Kb) 
Tempo 
(ms) 

Tempo 
(ms) 

Tempo 
(ms) 

8 12860 15210 5190 

16 25710 30420 10380 

32 51420 60840 20750 

64 102820 121670 41520 

M130 

128 205640 243350 83040 

8 12870 15240 5210 

16 25720 30490 10420 

32 51440 60970 20840 

64 102870 121910 41690 

M515 

128 205730 243870 83360 

8 117 93 12 

16 550 558 23 

32 785 796 45 

64 1248 753 90 

w800i 

128 2178 1177 489 

8 298 281 12 

16 270 265 23 

32 320 277 178 

64 515 403 223 

w900i 

128 922 684 318 
 

M130 M515 

Figura 5.2. Gráficos comparativos dos dados coletados da medida tempo do processo de cifragem para os Palm 

M130 e M515  
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W800i w900i 

Figura 5.3. Gráficos comparativos dos dados coletados da medida tempo do processo de cifragem para os 

celulares w800i e w900i 

5.5 CONCLUSÃO 

As medidas especificadas ao longo deste capítulo foram agrupadas em um diagrama único 

que consolida critérios, fatores e atributos identificados em uma estrutura na forma de árvore, 

depois são explicitados os relacionamentos existentes entre as várias entidades envolvidas, 

assim, definindo o M-CODE. 

A abordagem para a avaliação dos atributos confidencialidade e desempenho utilizada 

e implementada no M-CODE se estrutura em duas partes explicadas a seguir. A primeira, 

mais quantitativa, permite coletar e agrupar informações referentes aos algoritmos, protocolos 

e às execuções dos algoritmos nos dispositivos móveis. A segunda parte se propõe, além de 

avaliar estas mesmas informações, definir pesos e efetuar o cálculo dos graus. A partir dos 

resultados desta avaliação definem-se quais os algoritmos e/ou protocolos possuem melhor 

confidencialidade. Além disso, também avalia quais algoritmos possuem melhor desempenho 

no dispositivo analisado. E ao final o grau de decisão é calculado para escolher o algoritmo 

com melhor confidencialidade e desempenho para uma aplicação móvel. 

A formalização das medidas tem como principal contribuição garantir que de posse 

dos dados coletados outras pessoas sejam capazes de saber o que foi medido, como isto foi 

feito, e o que foi incluído e excluído nas medições realizadas bem como realizar as mesmas 

medições e obter essencialmente os mesmos resultados. Por isso, o M-CODE detalha os 

procedimentos e convenções para cada mensuração a ser realizada 
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A fim de demonstrar a utilização do modelo proposto, no próximo capítulo um estudo 

de caso experimental é realizado em diferentes dispositivos móveis para o cálculo do grau de 

confidencialidade e de desempenho de uma aplicação em particular e, a partir dos resultados 

obtidos, é possível decidir qual a melhor solução de confidencialidade e desempenho para 

cada dispositivo móvel em particular. 

Futuramente, pode-se evoluir este modelo para funcionar de forma automática (e.g., 

sistema de adaptação de serviços de segurança) através de uma medição adaptável que 

refletirá a influência do meio e do desempenho dos algoritmos no processo de escolha deste 

para compor um serviço de segurança [18]. Com o modelo adaptável de forma automática 

temos o intuito de prover uma medida útil para ser utilizada nas aplicações sensíveis ao 

contexto (i.e., context-aware), por exemplo, ao meio. Além de poder ser utilizada em 

ambientes pervasivos que precisam adaptar as suas funcionalidades e o seu comportamento, 

através da oferta de serviços, de acordo com mudanças detectadas no contexto de utilização 

do sistema [76].  
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CAPÍTULO 6  

ESTUDO DE CASO  

O presente capítulo exemplifica como o modelo de medição proposto pode ser aplicado a uma 

aplicação móvel já existente que necessita de mecanismos de segurança. A seção 6.1 descreve 

brevemente a aplicação, com os algoritmos criptográficos e protocolos utilizados. Já a seção 

6.2 apresenta o cenário utilizado. Na seção 6.3 os dados das medidas são coletados. Depois, as 

medidas são calculadas na seção 6.4. Posteriormente, a seção 6.5 define os pesos das medidas 

de acordo com a aplicação. Já os cálculos dos graus de confidencialidade e desempenho são 

demonstrados na seção 6.6. O grau de decisão das medições é apresentado na seção 6.7. Por 

fim, o capítulo é concluído na seção 6.8. 

6.1 INTRODUÇÃO 

O estudo de caso escolhido para exemplificar o modelo proposto nesta dissertação é uma 

aplicação desenvolvida para dispositivo móvel com o intuito de permitir ao usuário (i.e., o 

guarda de trânsito) é denominada MobileMulta e realiza o cadastro de infrações de trânsito 

através de um palm, por exemplo. Esta aplicação transmite dados sigilosos, por isso, necessita 

do requisito de segurança confidencialidade. Além deste requisito, também necessita do 

requisito de desempenho devido às limitações de recursos dos dispositivos.  

Esta aplicação utiliza a arquitetura cliente-servidor e está parcialmente conectado. O 

guarda de trânsito cadastra na aplicação MobileMulta cliente as infrações ocorridas durante o 

seu turno. Estas infrações são armazenadas em um repositório de dados local. No final do 

turno ou quando o repositório local estiver cheio, essas infrações podem ser enviadas ao 

servidor da aplicação. 

A aplicação MobileMulta é desenvolvida em J2ME e pode ser utilizada em qualquer 

dispositivo móvel que tenha a máquina virtual Java, por exemplo, nos dispositivos 

relacionados na Tabela 5.12 da seção 5.4.2. A transmissão das infrações ao servidor da 

aplicação (i.e., a central de trânsito) pode ser realizada a partir destes dispositivos móveis, 
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conforme descrito a seguir. No caso do dispositivo Palm M515 e do Palm M130 podem ser 

estabelecidas conexões sem fio com um ponto de acesso que utiliza o sistema 802.11b/g para 

o estabelecimento de uma conexão de dados com o servidor. No caso dos celulares Sony 

Ericsson w800i e w900i podem ser estabelecidas conexões de dados diretamente com a rede 

da operadora, que utiliza os sistema GSM/GPRS.  

Para desenvolver a aplicação MobileMulta, um engenheiro de software deve então 

instanciar o M-CODE para avaliar o mecanismo de segurança a ser incorporado à aplicação. 

Com base no cenário da aplicação, este necessita realizar a formalização das medidas, 

conforme detalhado na seção 5.3.3. Primeiramente, o desenvolvedor necessita coletar os 

dados das medidas previamente definidas no M-CODE para cada cenário, em seguida, são 

formalizadas as medidas através do cálculo para cada uma delas.  

Posteriormente, o engenheiro de software necessita definir os pesos das medidas e 

atributos do modelo, que corresponde ao nível de relevância de cada medida e/ou atributo a 

serem utilizados pelos mecanismos de segurança. Portanto, para cada atributo é necessário 

ponderar os dados coletados com os pesos definidos, a fim de identificar os algoritmos e 

protocolos que possuem a melhor confidencialidade ou desempenho em cada dispositivo. Por 

fim, os resultados dos atributos confidencialidade e desempenho dos algoritmos e protocolos 

são ponderados novamente para que seja possível identificar o algoritmo ou protocolo a ser 

utilizado na aplicação MobileMulta. 

6.2 CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO 

A aplicação MobileMulta pode ser utilizada em diversos cenários, a Figura 6.1 ilustra esses 

cenários de utilização da aplicação MobileMulta. No estudo de caso realizado utilizamos 

somente dois dos cenários apresentados. 

O primeiro cenário ocorre entre a aplicação cliente no Palm M515 e a aplicação no 

servidor, onde todos os dados transmitidos são cifrados por um algoritmo criptográfico, com o 

objetivo de estabelecer segurança na camada de aplicação.  Os algoritmos criptográficos 

selecionados neste cenário são AES, DES e RC4. 

Já o segundo cenário é entre o Palm M130, um ponto de acesso e o servidor da 

aplicação. As informações transmitidas neste cenário estão protegidas através da criptografia 

dos dados realizada pelo protocolo somente entre o dispositivo móvel e o ponto de acesso. 
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Entretanto, o trecho de rede compreendido entre o ponto de acesso e o servidor está 

desprotegido, permitindo a qualquer usuário da rede ou intruso advindo da Internet recuperar 

informações através de escuta promíscua. Os protocolos selecionados neste cenário são RSN, 

TKIP e WEP. 

 

Figura 6.1. Cenários de utilização da aplicação MobileMulta 

O intuito dos cenários escolhidos é comparar o grau de confidencialidade e decisão 

entre os mecanismos de segurança que atuam na camada de aplicação e enlace, ou seja, entre 

o cenário 1 e 2. 

6.3 COLETA DE DADOS DAS MEDIDAS 

O M-CODE já possui, conforme descrito na seção 5.4 os dados coletados para as medidas dos 

dois cenários, com os algoritmos criptográficos, AES, DES e RC4, e os protocolos, RSN, 

TKIP e WEP. 

6.4 CÁLCULO DAS MEDIDAS 

Com os dados coletados das medidas na seção 5.4 é realizado o cálculo para cada medida, 

conforme as fórmulas definidas na Tabela 5.5, na Tabela 5.6, na Tabela 5.7 e na Tabela 5.8 da 
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seção 5.3.3 para os atributos confidencialidade e desempenho, respectivamente. É importante 

lembrar que, em todas as medidas, o resultado varia entre zero e um. Uma maior 

confiabilidade ou um melhor desempenho de uma medida é indicado quando o resultado for 

mais próximo de um.  

A Tabela 6.1 apresenta então o resultado deste cálculo das medidas do atributo 

confidencialidade para o critério algoritmo dos algoritmos criptográficos, AES, DES e RC4.  

Tabela 6.1. Cálculo das medidas do atributo confidencialidade para o critério algoritmo 

Algoritmo  
Medida 

AES DES RC4 

Resistência a 
Criptoanálise 

1 
Min(TCD,TCL) = 243 
Resultado =243/255  = 

0,000244 
1 

Aleatoriedade do 
texto cifrado 

0,941002 0,938529 0,938529 

Correlação do 
algoritmo 

criptográfico 

Média= 0,506 
Resultado= 0,98814 

Média =0,68 
Resultado =0,73529 

Média= 0,495 
Resultado = 0,99 

Número de 
vulnerabilidades 

conhecidas 
1 0 0 

Camada de 
atuação 

1 1 1 

 

Já o resultado do cálculo das medidas do atributo confidencialidade para o critério 

chave é apresentado na Tabela 6.2, para os algoritmos criptográficos, AES, DES e RC4 com 

chave de 64 e 128 bits.  

Tabela 6.2. Cálculo das medidas do atributo confidencialidade para o critério chave 

Algoritmo  
 

Medida 
AES DES 

RC4  
(chave 

padrão de 
tamanho 64) 

RC4 
 (chave de 

tamanho 128) 

Tamanho da 
chave 

128/128 = 1 56/128 = 0,4375 64/128 = 0,5 128/128 = 1 

Flexibilidade do 
tamanho da 

chave 
1 0 1 1 

Percentual de 
chaves fracas ou 

semi-fracas 
1 0,999999999... 0,996 0,996 

 



 
 

74 

Na Tabela 6.3 são apresentados os resultados destes cálculos para as medidas do 

atributo confidencialidade para o critério protocolo de: RSN, TKIP e WEP.  

Tabela 6.3. Cálculo das medidas do atributo confidencialidade para o critério protocolo 

Protocolo 
Medida  

RSN TKIP WEP 

Repetição da chave 1 1 0 
Gerenciamento de 

chave 
1 1 0 

Número de ataques 
conhecidos 

1 0,5 0 

Camada de atuação 0 0 0 

 

A Tabela 6.4 apresenta então o resultado do cálculo das medidas do atributo 

desempenho para os algoritmos criptográficos AES, DES e RC4. Nesta dissertação, para o 

cálculo das medidas do atributo desempenho, consideramos que os protocolos TKIP e WEP 

têm o mesmo tempo de cifragem do RC4, porque estes protocolos utilizam o algoritmo RC4. 

No caso do RSN, utilizamos o mesmo raciocínio em relação ao AES. 

Tabela 6.4. Cálculo das medidas do atributo desempenho 

Dispositivo Móvel 
Algoritmo  

Tamanho do 
texto (Kb) M130 M515 w800i w900i 

8 0,234530938 0,236291127 0 0 

16 0,23502994 0,237668161 0,014953271 0 

32 0,234971315 0,237478196 0,014647137 0 

64 0,23518403 0,237347295 0 0 

AES 

128 0,235231739 0,237617594 0 0 

8 0 0 0,228571429 0,059440559 

16 0 0 0 0,020242915 

32 0 0 0 0,302816901 

64 0 0 0,42746114 0,383561644 

DES 

128 0 0 0,592658378 0,394039735 

RC4 8 a 128 1 1 1 1 
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6.5 PESOS DAS MEDIDAS 

Os pesos das medidas são definidos empiricamente pelo desenvolvedor para avaliar o grau de 

confidencialidade necessários na aplicação MobileMulta quando utiliza os  algoritmos 

criptográficos e protocolos citados nos cenários de utilização. Posteriormente, da mesma 

forma, os pesos são definidos para avaliar o grau de desempenho dos mecanismos de 

segurança escolhidos para serem avaliados para a aplicação MobileMulta.  

É importante ressaltar que a definição dos pesos das medidas deve seguir a restrição da 

Equação 1 apresentada na seção 5.3.3. 

6.5.1 ATRIBUTO CONFIDENCIALIDADE 

Conforme mencionado anteriormente, com base nos requisitos de segurança da aplicação 

MobileMulta, os pesos são definidos pelo desenvolvedor, de forma empírica, de acordo com a 

relevância de cada medida para a aplicação.  

Tabela 6.5. Peso das medidas do atributo confidencialidade 

Medida Peso 

Resistência a criptoanálise 0,11 
Aleatoriedade do texto cifrado 0,11 

Correlação do algoritmo criptográfico 0,08 
Número de vulnerabilidades conhecidas 0,08 
Camada de atuação (critério algoritmo) 0,4 

Tamanho da chave 0,07 
Flexibilidade do tamanho da chave 0,016 

Percentual de chaves fracas ou semi-fracas 0,024 
Repetição da chave 0,015 

Gerenciamento de chave 0,015 
Número de ataques conhecidos 0,08 

Camada de atuação (critério protocolo) 0 
Total dos Pesos 1 

 

A relevância das medidas do atributo confidencialidade para a aplicação MobileMulta 

é definida pelo engenheiro de software na ordem descrita a seguir. A de maior relevância é a 

medida camada de atuação (critério algoritmo), seguida pelas medidas resistência a 

criptoanálise e aleatoriedade do texto cifrado, as quais têm a mesma relevância. Depois vem a 
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medida número de vulnerabilidades conhecidas, número de ataques conhecidos e correlação 

do algoritmo criptográfico com relevância igual. Em seguida, considera-se as medidas 

tamanho da chave, percentual de chaves fracas ou semi-fracas e flexibilidade do tamanho da 

chave. Por fim, com menor relevância são as medidas gerenciamento de chave e repetição da 

chave, com pesos iguais. Neste contexto da MobileMulta, a medida camada de atuação 

(critério protocolo) não tem relevância. 

Em resumo, a Tabela 6.5 apresenta os pesos definidos pelo desenvolvedor com base 

na ordem de relevância supracitada e na restrição da Equação 1 da seção 5.3.3 para as 

medidas do atributo confidencialidade que são utilizados para ponderar as medidas dos 

algoritmos criptográficos AES, DES e RC4 e dos protocolos RSN, TKIP e WEP.  

6.5.2 ATRIBUTO DESEMPENHO 

Como o atributo desempenho tem apenas uma medida (veja Figura 5.1 da seção 5.3), o peso 

desta medida é igual 1, conforme a restrição da Equação 1.  

6.6 RESULTADOS DOS GRAUS DOS ATRIBUTOS 

Os graus dos atributos são calculados de acordo com a Equação 2 descrita na seção 5.3.3. Esta 

equação é composta pelas medidas calculadas na seção 6.4 e pelos pesos definidos na seção 

6.5.  

Os resultados das medições do grau de confidencialidade permitem comparar os 

algoritmos criptográficos e protocolos. Já os resultados do grau de desempenho são iguais ao 

valor da medida tempo do processo de cifragem.  

6.6.1 GRAU DE CONFIDENCIALIDADE 

O grau de confidencialidade é calculado para os algoritmos AES, DES e RC4 e os protocolos 

WEP, TKIP e RSN, com o intuito de comparar o grau de confidencialidade destes 

mecanismos de segurança que atuam na camada de aplicação e de enlace, respectivamente. 

A Tabela 6.6 apresenta o cálculo do grau de confidencialidade para o critério 

algoritmo, através da ponderação de cada medida deste critério para os algoritmos AES, DES 

e RC4 na camada de aplicação e enlace.  
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Tabela 6.6. Grau de confidencialidade para o critério algoritmo 

  Peso x Medida 

Medida Peso AES DES RC4 

Resistência a criptoanálise 0,11 0,11 2,69E-05 0,11 

Aleatoriedade do texto cifrado 0,11 0,10351 0,103238 0,103238 

Correlação do algoritmo criptográfico 0,08 0,079051 0,058823 0,0792 

Número de vulnerabilidades conhecidas 0,08 0,08 0 0 

Camada de atuação (camada de aplicação) 0,4 0,4 0,4 0,4 

Camada de atuação (camada de enlace) 0,4 0 0 0 

 

Já a Tabela 6.7 apresenta o cálculo do grau de confidencialidade para o critério chave, 

através da ponderação de cada medida deste critério para os algoritmos AES, DES e RC4 

(com chave de 64 e 128 bits).  

Tabela 6.7. Grau de confidencialidade para o critério chave 

  Peso x Medida 

Medida Peso AES DES 
RC4 

(chave 
de 64) 

RC4 
(chave 
de 128) 

Tamanho da chave 0,08 0,08 0,035 0,04 0,08 

Flexibilidade do tamanho da chave 0,016 0,016 0 0,016 0,016 

Percentual de chaves fracas ou 
semi-fracas 

0,024 0,024 0,024 0,023904 0,023904 

 

A Tabela 6.8 apresenta o cálculo do grau de confidencialidade para o critério 

protocolo, através da ponderação de cada medida deste critério para os protocolos RSN, TKIP 

e WEP.  

Por fim, o resultado do grau de confidencialidade para cada algoritmo é a soma dos 

valores apresentados na Tabela 6.6 e Tabela 6.7, que para o AES é 0,892561, para o DES é 

0,621088 e para o RC4 é 0,772342.  
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Tabela 6.8. Grau de confidencialidade para o critério protocolo 

 Peso x Medida 

Medida Peso RSN TKIP  WEP 

Repetição da chave 0,015 0,015 0,015 0 

Gerenciamento de chave 0,015 0,015 0,015 0 

Número de ataques conhecidos 0,07 0,07 0,035 0 

Camada de atuação 0 0 0 0 

 

Já para o protocolo WEP é a soma do valor do algoritmo RC4 na camada de enlace 

(Tabela 6.6), com o valor da Tabela 6.7 para o algoritmo RC4 de chave 64 e ainda 

adicionando ao valor do critério protocolo (Tabela 6.8), assim, o grau de confidencialidade do 

WEP é 0,372342. Para o TKIP é realizada a mesma soma, sendo utilizado o RC4 de chave 

128, com isto, o resultado do grau de confidencialidade do TKIP é 0,477342. Finalmente, o 

cálculo do RSN é realizado somando o valor do algoritmo AES na camada de enlace (Tabela 

6.6), com o valor da Tabela 6.7 para o algoritmo AES e o valor do critério protocolo (Tabela 

6.8), onde, o grau de confidencialidade do RSN é 0,592561. 

A Figura 6.2 apresenta o comparativo dos graus de confidencialidade destes 

mecanismos de segurança nas camadas de enlace e de aplicação, ordenados do menor ao 

maior grau de confidencialidade. 
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Figura 6.2. Gráfico comparativo dos graus de confidencialidade  

Observando os resultados dos graus de confidencialidade tem-se que os algoritmos 

AES e RC4 oferecem a confidencialidade maior do que os protocolos RSN, TKIP e WEP, 

Camada de enlace  Camada de aplicação 
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com um maior percentual variando ente 40% e 50%. Com isto, o grau de confidencialidade já 

existente no meio sem fio é insuficiente para aplicações como a MobileMulta que necessitam 

de um maior grau de segurança. 

Vale ressaltar que o desempenho é um fator importante porque esta aplicação é 

executada em dispositivos móveis, por isso, ainda será calculado o grau de decisão que é o 

resultado da soma ponderada dos graus de confidencialidade e desempenho para os 

algoritmos e protocolos. 

6.6.2 GRAU DE DESEMPENHO 

Na Figura 6.3 e na Figura 6.4 são apresentados os comparativos entre os graus de desempenho 

dos algoritmos para os dispositivos M130, M515, w800i e w900i obtidos através do resultado 

da medida tempo do processo de cifragem na Tabela 6.4. 
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Figura 6.3. Gráficos comparativos do grau de desempenho nos palms 
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Figura 6.4. Gráficos comparativos do grau de desempenho nos celulares 
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O RC4 é o algoritmo de melhor desempenho em todos os dispositivos móveis, uma 

vez que tem o menor tempo de processo de cifragem. Com isto o RC4 e protocolos que 

utilizam este algoritmo têm o melhor grau de desempenho e isto vai influenciar diretamente 

no grau de decisão. 

6.7 GRAU DE DECISÃO 

Para o cálculo do grau de decisão é necessário definir os pesos dos graus dos atributos, 

conforme a restrição da Equação 3 descrita na seção 5.3.3. e, por fim, realizar o cálculo 

seguindo a Equação 4 descrita na seção 5.3.3. 

6.7.1 PESOS DOS GRAUS DOS ATRIBUTOS 

No cálculo do grau de decisão dos algoritmos criptográficos, os pesos também são definidos 

de forma empírica pelo desenvolvedor, utilizando como base a necessidade da aplicação 

MobileMulta. Estes pesos são definidos de acordo com a relevância de cada atributo para a 

aplicação.  

O engenheiro de software, observando a necessidade dos requisitos de segurança da 

aplicação MobileMulta, pode definir que a segurança tem maior relevância do que o 

desempenho. Com isto, os pesos são definidos com valor de 0,82 para o grau de 

confidencialidade e de 0,18 para o grau de desempenho. 

6.7.2 RESULTADOS 

O grau de decisão do M-CODE auxilia o desenvolvedor na escolha do algoritmo ou protocolo 

ideal para sua aplicação móvel levando em consideração os requisitos confidencialidade e 

desempenho.  

O cálculo do grau de decisão é realizado através da soma ponderada do grau de 

confidencialidade e do grau de desempenho (veja Equação 4 da seção 5.3.3). A Tabela 6.9 

apresenta o grau de decisão dos algoritmos AES, DES e RC4 e dos protocolos RSN, TKIP e 

WEP nos dispositivos móveis M130, M515, w800i e w900i, com textos de tamanho de 8 a 

128 Kb. 
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Após a análise dos atributos, fatores e medidas do modelo de medição proposto, o 

algoritmo de criptografia RC4 apresenta o melhor grau de decisão nos dispositivos móveis 

considerados para a aplicação MobileMulta. 

Tabela 6.9. Grau de decisão 

Algoritmos Protocolos Dispositivo 
Móvel 

Tamanho 
do texto 

(Kb) AES DES RC4 RSN TKIP WEP 

8 0,774116 0,509292 0,813321 0,528116 0,571421 0,485321 
16 0,774206 0,509292 0,813321 0,528206 0,571421 0,485321 
32 0,774195 0,509292 0,813321 0,528195 0,571421 0,485321 
64 0,774233 0,509292 0,813321 0,528233 0,571421 0,485321 

M130 

128 0,774242 0,509292 0,813321 0,528242 0,571421 0,485321 
8 0,774433 0,509292 0,813321 0,528433 0,571421 0,485321 
16 0,774681 0,509292 0,813321 0,528681 0,571421 0,485321 
32 0,774646 0,509292 0,813321 0,528646 0,571421 0,485321 
64 0,774623 0,509292 0,813321 0,528623 0,571421 0,485321 

M515 

128 0,774672 0,509292 0,813321 0,528672 0,571421 0,485321 
8 0,7319 0,550435 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
16 0,734592 0,509292 0,813321 0,488592 0,571421 0,485321 
32 0,734537 0,509292 0,813321 0,488537 0,571421 0,485321 
64 0,7319 0,586235 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 

w800i 

128 0,7319 0,615971 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
8 0,7319 0,519992 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
16 0,7319 0,512936 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
32 0,7319 0,563799 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
64 0,7319 0,578333 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 

w900i 

128 0,7319 0,58022 0,813321 0,4859 0,571421 0,485321 
 

Na Figura 6.5, na Figura 6.6, na Figura 6.7 e na Figura 6.8 observa-se que o RC4 

apresenta o melhor grau de decisão, seguido pelo AES. Em suma, observa-se que o AES não é 

a melhor opção, apesar de ter o maior grau de confidencialidade, nos experimentos realizados. 

Isto ocorre devido ao baixo desempenho da execução do AES nestes dispositivos. 

Em geral, o RC4 obtém um melhor grau de desempenho, o que elevou o grau de 

decisão em todos os experimentos. 

Para a aplicação MobileMulta nos dispositivos móveis Palm M130 e M515 e celulares 

w800i e w900, a escolha do desenvolvedor baseado no M-CODE deve ser o algoritmo RC4 

que obtém o melhor grau de decisão.  
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Figura 6.5. Grau de decisão da aplicação no dispositivo M130 
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Figura 6.6. Grau de decisão da aplicação no dispositivo M515 
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Figura 6.7. Grau de decisão da aplicação no dispositivo w800i 



 
 

83 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

8 16 32 64 128

Tamanho do texto (Kb)

G
ra

u 
de

 d
ec

is
ão

AES

RC4

DES

RSN

TKIP

WEP

 

Figura 6.8. Grau de decisão da aplicação no dispositivo w900i 

Em aplicações móveis seguras leva-se em consideração tanto a segurança como o 

desempenho, por isso, o resultado final apresenta um algoritmo com nível alto de segurança, 

mas não o de maior grau de confidencialidade, em virtude das limitações de recursos dos 

dispositivos que são consideradas através do grau de desempenho. Além disso, os resultados 

apresentam que a segurança já existente no meio sem fio (i.e., protocolos RSN, TKIP e WEP) 

não é suficiente para os requisitos de segurança da aplicação MobileMulta e é importante de 

implementar mecanismos adicionais para esta aplicação. 

6.8 CONCLUSÃO 

No presente capítulo apresentamos como um desenvolvedor de uma aplicação que necessita 

escolher um algoritmo ou protocolo para uma aplicação móvel segura pode utilizar o modelo 

M-CODE. Na aplicação MobileMulta pode-se observar como as medidas coletadas 

influenciam nos cálculos dos graus. Além disso, os valores dos pesos também influenciam nos 

cálculos dos graus, por isso, é importante definir bem a relevância de cada medida para a 

aplicação móvel segura considerada. 

Conforme exposto, o grau de confidencialidade é um requisito básico para a avaliação 

de mecanismos de segurança, que garantem o sigilo das informações transmitidas por uma 

determinada aplicação móvel. A avaliação de desempenho dos algoritmos criptográficos 

também é um requisito básico para a avaliação de mecanismos de segurança eficientes para 

dispositivos de baixo poder computacional. Sendo assim, além da confidencialidade, o M-

CODE também avalia o desempenho de algoritmos criptográficos em dispositivos móveis.  
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Neste capítulo, portanto, demonstramos na prática o uso do M-CODE na aplicação 

MobileMulta possibilitando apresentar os resultados dos graus de confidencialidade, 

desempenho e decisão nos dispositivos móveis M130, M515, w800i e w900i. Com base nos 

resultados obtidos, o desenvolvedor da aplicação em questão pode então tomar a decisão de 

qual algoritmo ou protocolo utilizar bem como tem base com este estudo de caso para futuras 

utilizações. 

Os resultados do grau de decisão apresentados pelo M-CODE para a aplicação 

MobileMulta demonstram que o algoritmo de criptografia RC4 é o melhor nos dispositivos 

móveis considerados. 
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CAPÍTULO 7  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação apresenta um modelo para medição de confidencialidade e desempenho de 

aplicações móveis seguras. Neste capítulo são apresentadas as considerações finais do 

trabalho. A seção 7.1 descreve as contribuições e os resultados alcançados. Já a seção 7.2 

apresenta os trabalhos futuros que podem ser gerados a partir das questões e observações 

extraídas da pesquisa desenvolvida. 

7.1 CONTRIBUIÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS 

A principal contribuição desta dissertação é o desenvolvimento do modelo que explora 

características de confidencialidade e de desempenho, denominado M-CODE, que pode ser 

configurado e adaptado a diferentes contextos. Este modelo utiliza uma metodologia de 

definição, seleção e formalização das medidas dos atributos confidencialidade e desempenho.  

A metodologia definida nesta dissertação utiliza as metodologias e os modelos de 

medição que vêm sendo utilizados na engenharia de software no desenvolvimento de um 

modelo de medição de segurança para aplicações em um ambiente de computação móvel, 

com foco no requisito de confidencialidade e de desempenho.  

A utilização do M-CODE foi demonstrada no estudo de caso em uma aplicação já 

existente. O estudo de caso demonstrou a coleta das medidas para os algoritmos criptográficos 

AES, DES e RC4 e protocolos RSN, TKIP e WEP em quatro dispositivos móveis e calculou o 

grau de decisão dos algoritmos criptográficos e protocolos nestes dispositivos móveis para a 

aplicação MobileMulta.  

Os resultados do estudo de caso possibilitaram verificar que a segurança já existente 

no meio sem fio não é suficiente para aplicação MobileMulta. Sendo assim, para esta 

aplicação é necessário implementar mecanismos adicionais de segurança na camada de 

aplicação. Além disso, os resultados coletados na ferramenta PEARL possibilitaram verificar 



 
 

86 

a viabilidade da utilização dos algoritmos AES, DES e RC4 nos dispositivos móveis 

avaliados. Por fim, os resultados do estudo de caso também permitiram identificar os 

algoritmos e/ou protocolos que possuem o melhor grau de decisão segundo parâmetros 

previamente definidos. Além disso, os graus de confidencialidade e de desempenho podem 

ser utilizados de forma independente um do outro.  

O grau de confidencialidade também pode ser utilizado para avaliar uma aplicação 

segura que seja executada em dispositivos não móveis (e.g., desktop). 

Vale ressaltar a importância de mensurar o desempenho de uma determinada solução 

de segurança para verificar se o uso da mesma é apropriado em um dado dispositivo móvel, 

uma vez que as limitações de recursos computacionais inerente aos dispositivos interferem 

diretamente no valor do grau de desempenho e, conseqüentemente no grau de decisão. 

Além disso, nesta dissertação foi relatado como o engenheiro de software que vai 

iniciar o desenvolvimento de uma aplicação pode utilizar uma metodologia de 

desenvolvimento de aplicações seguras, o AEGIS, em conjunto foram apresentadas 

arquiteturas e linguagens para desenvolvimento em dispositivos móveis.  

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, o primeiro ponto importante é a seleção e formalização 

das medidas para os atributos integridade, autenticação e não-repúdio, definidas também 

como requisitos de segurança nesta dissertação e a realização de estudos de casos. Assim, será 

possível calcular o grau de segurança de algoritmos e protocolos criptográficos, considerando 

os demais requisitos de segurança.  

Com relação ao atributo desempenho é importante definir o critério protocolo e chave 

para o fator proteção criptográfica. Assim, outras medidas relacionadas a estes critérios 

devem ser adicionadas ao modelo, tais como tempo de configuração e troca de mensagens 

para o estabelecimento de uma chave de sessão. 

Outro importante trabalho futuro é realizar o desenvolvimento de uma aplicação desde 

o início utilizando o AEGIS e o M-CODE integrados. Como o AEGIS não contempla como 

escolher o mecanismo de segurança, por isso, o desenvolvedor segue o AEGIS até esta fase e 

depois usa o M-CODE que indica o mecanismo de segurança ideal para aplicações móveis, 
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através da medição dos graus de confidencialidade e desempenho ponderados pelos impactos 

dos riscos avaliados com o AEGIS. 

Vale ressaltar também aqui a necessidade de realizar novos estudos, definindo critérios 

rígidos, para a escolha apropriada dos pesos em conformidade com as aplicações móveis. 

Atualmente, isso é feito de forma empírica pelo desenvolvedor da aplicação, sendo um risco, 

porque geralmente o engenheiro de software não tem o conhecimento necessário para avaliar 

a relevância das medidas e os valores definidos para os pesos interferem diretamente no 

resultado gerado pelo M-CODE. A definição dos pesos errados pode gerar um resultado irreal 

e, conseqüentemente, a escolha do algoritmo ou protocolo também é errônea.  

Além disso, propõe-se a disponibilização do M-CODE e os resultados das avaliações à 

comunidade científica através da criação de um site da Web. Este site, além de centralizar e 

divulgar os resultados das avaliações já realizadas deve permitir novas inserções de resultados 

das avaliações de confidencialidade e desempenho realizadas em aplicações móveis seguras 

por outros desenvolvedores espalhados no mundo. 

Esta dissertação bem como a continuidade da mesma é de grande valia para aplicações 

sensíveis ao contexto, pois em aplicações desse tipo é interessante mudar o algoritmo 

criptográfico à medida que os recursos computacionais de um dispositivo móvel for se 

esgotando, por exemplo, a bateria. Além dos fatores de medição presentes no modelo, seriam 

utilizadas as informações contextuais que descrevem a situação, tais como as características 

dos dispositivos de acesso (e.g., memória e bateria disponível), a rede de acesso e as 

preferências dos usuários. É possível ainda utilizar este modelo para adequar a aplicação ao 

protocolo de segurança inerente a tecnologia sem fio a ser utilizada. 
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