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“The Internet is a reflection of our society and that mirror is 
going to be reflecting what we see. 

  
If we do not like what we see in that mirror, the problem is not to 

fix the mirror, we have to fix society.” 
  

[“A Internet é um reflexo da nossa sociedade e esse espelho reflete o que 
nós vemos. 

  
Se não gostamos do que vemos no espelho, a solução não é consertar o 

espelho, temos que consertar a sociedade.”] 
  

― Vint Cerf, atribuído como o inventor da Internet 
  



 

RESUMO 
 
O presente trabalho aborda um novo paradigma de redes, conhecido como redes 
centradas em informação (ICN), e estuda uma das suas possíveis vulnerabilidades, 
o ataque de negação de serviço (DoS). Este trabalho se propõe a preencher uma 
lacuna no desenvolvimento do paradigma, utilizando-se de simulações 
computacionais para ter uma melhor compreensão das limitações da infraestrutura 
proposta e permitir que se pensem contramedidas a estas. Para seu 
desenvolvimento foi feita pesquisa bibliogŕafica e posterior validação das hipóteses 
através do uso do simulador ndnSIM. Ao término do trabalho pode-se identificar uma 
alta taxa de entrega de pacotes, mesmo sob um ataque severo. Do que se conclui 
que existe grande resiliência da rede ao ataque proposto. 
 
Palavras-chave: Redes Centradas em Informação. Negação de Serviço. ndnSIM.  



 

ABSTRACT 
 
This paper approaches a new network paradigm, known as Information Centric 
Networking (ICN). The paper is concerned on one of ICN potential vulnerabilities, 
Denial of Service (DoS) attacks. It is intended to fill a vacancy on the paradigm 
development. It was used computational simulation in order to better comprehend the 
proposed infrastructure limitations, and, thus, be able to propose countermeasures to 
them. It was made bibliographical research and posterior hypothesis validation 
through simulation using ndnSIM. In the end, it was possible to identify a high packet 
delivery rate, even under severe attack. It was concluded that the network is resilient 
to the proposed attack. 
 
Keywords: Information Centric Network. Denial of Service. ndnSIM.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Web é um serviço da Internet utilizado para recuperação de 

documentos, usualmente sites, através do uso de um navegador, como Mozilla 

Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge. Sua disseminação é tão ampla que em 

alguns casos é confundida com a própria Internet, a infraestrutura mundial de 

computadores que permite o seu funcionamento. 

Quando utilizamos a Web em busca de conteúdos precisamos do auxílio 

de algoritmos de buscas de conteúdo, ou então, precisamos conhecer o local (host) 

em que o conteúdo está hospedado. Isto é, precisamos buscá-lo por meio de um 

nome (URL) ou endereço de rede. 

Essa necessidade surge de uma característica da infraestrutura da 

Internet, a comunicação é sempre estabelecida diretamente entre as duas partes 

interessadas, chamada conexão fim-a-fim. A identificação é feita através de um 

endereço, que precisa ser único e sem possibilidade de confusão, chamado 

endereço IP (Internet Protocol). 

Para o núcleo da rede, as informações trocadas são apenas pacotes, e 

ele não se interessa com o que há dentro de cada um deles. Apenas há interesse 

em alguns elementos de controle de qualidade, além dos já mencionados endereços 

de origem e destino. 

Uma vez que o núcleo da rede considera as aplicações (softwares ou 

programas) independentes, estas são transparentes para ele. É essa propriedade 

permite que a qualquer um que queira disponibilizar um serviço na Internet, basta 

escrever um software e distribuí-lo. Essa é uma das razões da Internet ser tão 

propícia à inovação e aos novos negócios. 

Atualmente, a disseminação de alguns serviços através da Internet, como 

os que distribuem conteúdo (p.ex., Youtube, Spotify, Netflix, WhatsApp, etc.), vem 

mudando os padrões e condições de tráfego em sua infraestrutura. O fluxo estimado 

para 2017 foi de 126 Exabytes transmitidos por mês, principalmente devido aos 

serviços online de vídeos (ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015). 

Apesar dos resultados positivos obtidos até o momento, tais mudanças 

indicam a necessidade do desenvolvimento de uma nova arquitetura. Os novos 
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projetos que pretendem modificar o paradigma da rede atual são conhecidos como 

Internet do Futuro (RNP, 2017).  Entre as propostas existentes, existe a de um novo 

paradigma mais apropriado ao uso que fazemos da rede, conhecido como redes 

centradas em informação, as ICN (Information Centric Network). 

Este novo paradigma se interessa em obter conteúdos, mas sem se 

preocupar com a localização destes na rede ou com sua representação física 

(AHLGREN et al., 2012; BARBOSA, 2014). Entre suas características estão: o 

armazenamento de cache em rede, comunicação entre vários participantes, e 

modelos de interação que separam emissores de receptores (AHLGREN et al., 

2012). 

O projeto de redes centradas em informações também visa criar uma 

infraestrutura mais apropriada para conexões móveis, que seja mais bem adaptada 

para lidar com desconexões e falhas, e a ser uma solução escalável e eficiente, com 

melhor aproveitamento da infraestrutura de rede (AHLGREN et al., 2012). 

 
1.1. Justificativa 
 

O projeto realizado foi proposto como parte das discussões acerca da 

Internet do Futuro, as novas tecnologias que poderão mudar completamente a forma 

como nossa sociedade se conecta com outras pessoas e dispositivos. É uma área 

de vanguarda, e seu estudo pretende conscientizar os discentes quanto à absorção 

de novas tecnologias, suas implementações e suas respectivas gestões, tarefas 

imprescindíveis aos profissionais egressos do Curso Superior de Tecnologia. 

Acredita-se que as redes centradas em informação serão parte importante 

deste Futuro da Internet por serem um novo paradigma que procura baratear os 

custos da transmissão de dados. Trata-se de uma arquitetura de rede compatível 

com as demandas comerciais, colocando o foco do núcleo da rede no conteúdo, ao 

invés de nos hosts. Entre suas principais características estão a implementação da 

Content Store, um buffer de memória utilizado para economizar largura de banda, e 

de modificações que permitam maior segurança dos dados. 

Quando se considera que o custo do armazenamento é bastante inferior 

ao do tráfego de dados pela rede, percebe-se que o melhor desenvolvimento da 



15 

tecnologia permitiria uma grande economia financeira aos provedores de serviço e 

reduziria o preço da contratação de links de Internet (BARBOSA, 2014). Ao mesmo 

tempo, a ICN propõe uma distribuição de conteúdo escalável e eficiente, permitindo 

que novos negócios se desenvolvam e usufruam das novas ferramentas 

disponibilizadas pela infraestrutura de rede (AHLGREN et al., 2012). 

Entretanto, um novo paradigma de redes também traz consigo novos 

problemas que precisam ser amplamente testados antes de uma implementação em 

massa do mesmo, de forma a assegurar que todo o seu núcleo funcione da forma 

esperada. Também é importante garantir que os riscos inerentes à operação em 

rede sejam menores que os atuais, de forma que a economia em transmissão de 

dados compense possíveis custos adicionais, como em ferramentas de segurança 

dos dados e o investimento com a aquisição de novos equipamentos. 

Compreender o funcionamento deste novo paradigma será fundamental 

para qualquer profissional que venha atuar em qualquer dimensão seja de projeto, 

gestão ou suporte da infraestrutura deste novo sistema, incluindo Gestores de TI. 

 
1.2. Definição do Problema 
 

Parte dos desafios atuais quanto à manutenção do desenvolvimento da 

Internet é impedir que usuários tenham acesso a informações ou recursos indevidos, 

para ações lícitas ou não; ou que pessoas má intencionadas neguem serviço a 

usuários legítimos da rede. Antecipamos que este comportamento prevalecerá 

qualquer que seja a infraestrutura de rede adotada, centrada a hosts, ou centrada 

em informação, ou qualquer outra proposição feita. 

Isto porque qualquer que seja o sistema construído sempre haverá 

vulnerabilidades que podem ser exploradas para que terceiros alcancem propósitos 

indesejáveis, ou seja, todo sistema é passível de sofrer ataques. O conhecimento de 

todas as possíveis ameaças é peça imprescindível para o desenvolvimento de novas 

contramedidas, as medidas de redução de risco do ambiente (DO NASCIMENTO, 

2011). 

Ao mesmo tempo em que as redes ICN ainda são vulneráveis a diversos 

riscos já conhecidos às redes IP, a infraestrutura proposta ainda traz novos desafios, 
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tanto inerentes à arquitetura quanto de possíveis novas ameaças. Entre as questões 

de gerenciamento interno existem dificuldades quanto ao controle de tráfego por 

usuário e à definição de políticas de acesso, pois as requisições de pacotes não são 

assinadas. As redes ICN também permitem que qualquer pessoa solicite ou publique 

pacotes na rede, o que permite o surgimento de tráfego distorcido na rede. Além 

disso, como os conteúdos solicitados são visíveis aos nós da rede, a privacidade dos 

usuários está ainda mais em risco. Desta forma, a segurança precisa ser uma 

camada inteira da arquitetura, ao invés de apenas um overlay como nas arquiteturas 

orientadas a host. 

As novas ameaças propostas pela literatura podem ser agrupadas em três 

grandes grupos quanto a seu conteúdo, ao roteamento ou ao cache. Os ataques de 

conteúdo (ou nome) se preocupam principalmente com censura, privacidade e 

negação de serviço, uma vez que o conteúdo trafegado na rede seja maliciosamente 

identificado. Os ataques de roteamento se preocupam principalmente com negação 

de serviço, exaustão de recursos, infiltração de rotas e privacidade, uma vez que o 

conteúdo pode ser redirecionado para roteadores maliciosos na rede que não 

entregam os pacotes ou que analisam as solicitações enviadas. Por fim, os ataques 

de cache se preocupam principalmente com privacidade, negação de serviço e 

poluição do cache (ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015). 

Muitos são os esforços de pesquisa na área de segurança para redes ICN 

(p.ex.: ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015; AHLGREN et al., 2012; 

BARBOSA, 2014), entretanto, grande parte destas vulnerabilidades teorizadas não 

foram testadas de forma a se ter conhecimento prático de como a infraestrutura ICN 

responde a estes ataques. Deste modo,  o presente trabalho apresenta a seguinte 

pergunta de pesquisa: “qual o impacto dos ataques de DoS (Denial of Service) no 

funcionamento de uma rede ICN?” 

 
1.3. Objetivos 
 

As características das redes ICN permitem que as vulnerabilidades já 

existentes em redes TCP/IP possam ser exploradas com resultados diferentes, além 

de permitirem que novas vulnerabilidades possam ser exploradas. Entretanto, 
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grande parte destas vulnerabilidades teorizadas não foram testadas de forma a se 

ter conhecimento prático de como a infraestrutura ICN responde a estes ataques.  

A fim de compreender o efeito real que estes terão no desempenho final 

da rede, melhorar a alocação de recursos humanos e financeiros, e contribuir com a 

construção da infraestrutura proposta para ICN, para o desenvolvimento deste 

trabalho foram definidos os seguintes objetivos: geral e específicos. 

 
1.3.1. Objetivo Geral 

 
Analisar o impacto de ataques DoS (Denial of Service) em redes 

centradas em informação (ICN). 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos definidos foram: 

a) definir os ataques a serem simulados sobre um cenário de ICN; 

b) escolher uma ferramenta de simulação para desenvolver um cenário 

ICN; 

c) definir métricas para a simulação; 

d) implementar o cenário de execução dos ataques sobre a ferramenta 

de simulação; 

e) executar a simulação dos ataques; 

f) analisar os resultados dos testes de simulação. 

 
1.4. Estrutura do Trabalho 
 

O presente trabalho está organizado em uma estrutura com cinco 

capítulos. No primeiro capítulo é apresentado o tema de estudo, incluindo sua 

relevância acadêmica, a definição do problema estudado, e os objetivos pretendidos, 

geral e específicos. 
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O capítulo número dois é dividido em três partes, e aborda as principais 

questões relacionadas ao trabalho. Na primeira parte é feita uma abordagem mais 

extensa sobre o conceito de redes centradas em informação, explicando porque esta 

é uma opção mais atraente ao cenário que vivemos do que Internet tradicional atual. 

Segurança da informação é abordada nas partes dois e três, focando em questões 

de segurança em redes ICN e nos ataques de negação de serviço, respectivamente. 

O capítulo três traz luz sobre a metodologia utilizada ao longo do 

desenvolvimento do trabalho. 

O quarto capítulo mostra como foram elaboradas as simulações, quais os 

critérios definidos e como estes foram avaliados. Contém todas as informações 

necessárias para a reprodução do trabalho, caso haja interesse. 

O último capítulo traz um apanhado sobre os objetivos propostos no 

trabalho e algumas sugestões de futuros trabalhos para prosseguir com a pesquisa. 
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2. REDES CENTRADAS EM INFORMAÇÃO 
 
2.1. Da ARPANET aos dias de hoje 
 

Atualmente quando utilizamos a Internet estamos tirando proveito de um 

grupo de instruções para comunicação entre computadores, a pilha de protocolos 

TCP/IP, originalmente desenvolvidas nos anos 70 para a rede do Departamento de 

Defesa americano, a ARPANET. O objetivo destes protocolos era criar um canal de 

comunicação direta que sobrevivesse a um ataque nuclear, sem centralizar a 

informação em nenhum local, e que se mantivesse operante mesmo se um de seus 

nós fosse comprometido. A solução encontrada foi presumir que a rede era não 

confiável o tempo todo, e foi projetada desde o começo para superar a sua própria 

falta de confiabilidade (STERLING, 1993). 

Para simplificar, e solucionar, o problema, a rede foi separada em quatro 

camadas abstratas, isto é, o problema foi fragmentado em quatro frentes, que se 

complementam, mas que funcionam independentemente umas das outras. A 

camada física é responsável pelo meio por onde os dados trafegam, a camada de 

rede é responsável pela comunicação entre redes, a camada de transporte é 

responsável pela comunicação fim-a-fim e a camada de aplicação é responsável 

pela troca de pacotes entre a rede e os serviços que utilizam sua infraestrutura. 

Apesar da importância de todas as camadas, dois protocolos se destacam e 

nomeiam a pilha, os da camada de transporte e rede, respectivamente, TCP e IP. 

O projeto da rede defendia que suas funções deveriam ser só de 

transmissão e de roteamento de tráfego entre os pontos finais, da forma mais 

eficiente possível, e que todas as outras funcionalidades seriam localizadas nos 

clientes. Esta propriedade permitiu que qualquer rede existente pudesse se conectar 

à ARPANET, independente das suas configurações locais. 

O protocolo IP, implementado em 1983, provê duas funções básicas à 

rede, a fragmentação e o endereçamento, e tornou possível superar o limite de 

tamanho de arquivos imposto pelo meio físico. Cada informação transportada pela 

rede seria dividida em pedaços menores, chamados pacotes, cada um recebendo 

um cabeçalho com os endereços IP de origem e destino, e todos seriam enviados 

para o endereço final, mas viajariam de forma independente pela rede. Cada pacote 
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seria passado adiante quase como uma batata quente, na direção aproximada do 

destinatário, até finalmente o encontrar. Desta forma, mesmo se grande parte da 

rede fosse comprometida, o pacote continuaria procurando sua rota através dos nós 

restantes da rede (STERLING, 1993; NIC, 2012). 

A demanda de uma melhor infraestrutura de rede veio do elevado custo 

dos supercomputadores de alta velocidade da época, inacessíveis à maior parte da 

comunidade acadêmica. Portanto, desde o seu início em 1969, a ARPANET possuía 

nós em universidades americanas, inicialmente quatro, chegando a 37 (trinta e sete) 

no final de 1972. Cada um destes supercomputadores, agora, poderia ser 

remotamente acessado pela comunidade para seus projetos de pesquisa e 

desenvolvimento (STERLING, 1993). 

Inicialmente pensada para permitir o compartilhamento de recursos, a 

rede rapidamente se tornou uma importante ferramenta para comunicação. Além das 

trocas sobre trabalhos científicos, as mensagens pessoais foram ganhando espaço, 

e se tornaram o principal uso da rede (STERLING, 1993). 

Um grande avanço na troca de documentos foi proposto por Tim Berners-

Lee em 1989, ao criar o conceito de World Wide Web, o famoso www nos endereços 

dos sites. A Web consiste em documentos, cada qual com um localizador universal, 

a URL, que se relacionam com outros documentos através de links, formando um 

agregado de conteúdos, também chamado de hipertexto. Em 1991 Berners-Lee 

também publicou o primeiro navegador da Web, tirando proveito do protocolo HTTP, 

igualmente desenvolvido por ele, que modela a comunicação através de hipertextos. 

A rede, que neste momento já tinha recebido o nome de Internet, era 

apenas para uso pessoal, até que em 1995 teve as últimas barreiras ao uso 

comercial removidas. A partir deste momento a Internet foi se tornando cada vez 

mais parte da vida das pessoas, através do serviço web. Uma nova era para a rede 

foi marcada com a oferta de serviços, como vendas online, e propostas de novas 

formas de interação a distância. O crescimento de tráfego era estimado em 100 

vezes ao ano no fim da década de 90. 

Em 2011 estimava-se que 30% da população mundial tinha acesso à 

Internet. Entretanto, no presente, diversas limitações são impostas ao seu uso. Um 
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dos principais aspectos é o esgotamento dos endereços IP, causado pela má 

distribuição destes no começo da história da rede. 

Como forma de contornar a falta de IPs, várias medidas são utilizadas. 

Uma importante ferramenta é o NAT (Network Address Translation), que distribui 

endereços não válidos na Internet para redes locais (LAN), mas que os traduz para 

IPs válidos para solicitação de pacotes. Apesar de permitir um número maior de 

hosts na rede, o NAT impede a comunicação fim-a-fim, proposta na década de 60. 

Outra dificuldade é a identificação da origem de pacotes na rede, como em um 

ataque, pois o IP possui um papel duplo que ao mesmo tempo identifica e localiza os 

hosts na rede (BARBOSA, 2014). 

Outro problema da infraestrutura atual é o surgimento de conteúdos muito 

populares, tampouco antevistos no seu projeto original. Para cada pacote solicitado 

na rede, é feita uma conexão com o servidor que o provê, causando 

congestionamentos na infraestrutura para pacotes extremamente populares. O 

grande fluxo de requisições a um servidor pode sobrecarregá-lo, tornando o serviço 

lento ou até mesmo indisponível. 

Isto acontece porque quando estamos em uma conexão fim-a-fim em uma 

rede TCP/IP e queremos fazer download de um conteúdo, por exemplo um arquivo 

ou uma página na Web, precisamos aguardar até que todos os pacotes sejam 

devidamente recebidos, e, caso haja algum problema com a conexão, precisamos 

iniciar o processo todo novamente. 

Outro agravante são os serviços de streaming de vídeo ao vivo, como o 

novo episódio de algum seriado do momento, ou grandes eventos, tal como o Oscar. 

Várias pessoas ao redor do globo fazem milhares de conexões aos mesmos 

pacotes, ainda que estas estejam geograficamente próximas, reduzindo a qualidade 

final do serviço e gerando grandes custos de implementação de infraestrutura, 

conforme pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 - Esquema do uso de streaming na Internet atual 

 
Fonte: Barbosa, 2014 (p. 25) 

De forma semelhante, quando se usa uma aplicação com limitação 

temporal, tal qual uma ligação VoIP, alguns pacotes são perdidos, provocando 

falhas na transmissão, mas sem prejudicar a mensagem final. É devido a esta 

característica que em alguns casos temos baixo desempenho em conexões instáveis 

ou móveis, além de dificuldades de implementação eficiente do uso de mais uma 

conexão com a rede, o multihoming (AHLGREN et al., 2012). 

Entre as diversas soluções propostas para a Internet do Futuro estão as 

redes com infraestrutura ICN, as Redes Centradas em Informação. Trata-se de um 

novo paradigma, que possui algumas propostas de implementação. As quatro 

principais alternativas são: Named Data Networking (NDN), PURSUIT, Data-

Oriented Network Architecture (DONA) e Network of Information (NetInf). 

Neste novo paradigma, segundo Barbosa (2014), o utilizador busca o 

conteúdo desejado, em vez do endereço lógico (IP) onde o conteúdo foi produzido e 

hospedado. Seus principais elementos são: os pacotes de dados, a nomeação dos 
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pacotes, a obtenção dos dados, e os protocolos de roteamento, transporte, e cache 

(AHLGREN et al., 2012). 

A infraestrutura de rede centrada em informação busca resolver, 

principalmente, os empecilhos ao consumo de conteúdo popular. A ideia é 

implementar algumas atividades ao núcleo da rede, a parte responsável pelo 

roteamento e tráfego de pacotes, também chamado de backbone, que agregam 

requisições idênticas, solicita o pacote ao servidor, e as responde com uma cópia 

local, também chamada de cache. 

Esse gerenciamento de downloads simplificado, por não exigir gestão da 

conexão, permite que um cliente possa solicitar dados de fontes diferentes a cada 

acesso, ou até mesmo uma cópia em cache de uma solicitação passada, o que 

permite melhor uso de aplicações que tenham como principal objetivo o acesso a 

objetos de dado e que não necessitem de conexão direta com o servidor. 

Ou seja, a infraestrutura de rede permite que se envie cada solicitação por 

mais de uma conexão ao mesmo tempo, favorecendo o uso de multihoming, e pode 

fornecer conexões com melhor confiabilidade e melhor desempenho ao fazer 

melhorias no transporte salto-a-salto e no cache em rede (AHLGREN et al., 2012). 

O cache em rede é uma ferramenta importante para a redução do 

consumo de banda, uma vez que qualquer roteador que já tenha requisitado o 

mesmo pacote pode responder à solicitação. A infraestrutura se torna mais rápida, 

pois se torna possível conseguir cópias mais próximas dos pacotes, além de menos 

congestionada, como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2 - Esquema dos elementos presentes em ICN 

 
Fonte: Barbosa, 2014 (p. 26) 

Para que a presença de caches em rede seja efetiva, é importante que 

todas as cópias do mesmo pacote sejam idênticas perante a rede, independente de 

sua localização, seja o host confiável ou não, e da conexão utilizada, que não 

precisa ser encriptada, de acordo com esquema presente na Figura 3. Esta questão 

é resolvida com o uso de identificadores únicos (o URI), através de um esquema de 

nomes, ou seja, cada pacote em uma rede ICN é unicamente identificado. 

O esquema de nomeação dos pacotes é uma peça-chave no sucesso da 

rede, pois precisa garantir que o pacote recebido é íntegro e autêntico, ou seja, os 

requisitos de segurança se focam mais nos pacotes, ao invés dos hosts e suas 

conexões. 

Nas redes ICN existem duas formas de assegurar a integridade e 

autenticidade dos pacotes, ou estes são assinados pelo gerador de conteúdo (caso 

das redes NDN) ou estes possuem um hash de verificação de integridade no seu 

nome (PURSUIT, DONA e NetInf). Ou seja, pode-se confiar nos pacotes recebidos, 

mesmo que não se confie no host que os enviou (ABDALLAH; HASSANEIN; 

ZULKERNINE, 2015; AHLGREN et al., 2012). 
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Figura 3 - Esquema de comunicação em ICN 

 
Fonte: Ahlgreen et al, 2012 

Já numa rede TCP/IP a única forma de garantirmos a autenticidade e 

integridade dos pacotes transferidos é garantir que o repositório e o percurso 

estejam devidamente seguros, até alcançar o usuário final, usualmente através do 

protocolo TLS (Transport Layer Security) (BARBOSA, 2014). A mudança no 

paradigma de segurança da informação torna possível o uso generalizado de cache 

ao mesmo tempo que assegura a integridade e a autenticidade dos pacotes 

(AHLGREN et al., 2012). 

Resumidamente, podemos dizer que os principais elementos do backbone 

de uma rede no paradigma ICN são a Content Store (CS), a Pending Interest Table 

(PIT) e a Forwarding Information Base (FIB). A CS funciona como o cache da rede, 

um buffer de memória para economia de banda; a PIT aglomera requisições iguais e 

as responde com pacotes da CS; por fim, a FIB funciona como a tabela de 

roteamento da rede. 
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2.2. Segurança em ICN 
 

Para que se possa implementar corretamente as redes com infraestrutura 

ICN, e, assim, tirar proveito de todos os seus benefícios propostos faz-se necessário 

a análise de alguns pontos negativos, para que se possa propor mudanças e 

melhorias. 

Ao mesmo tempo em que as redes ICN ainda são vulneráveis a diversos 

riscos já conhecidos às redes IP, a infraestrutura proposta ainda traz novos desafios, 

tanto inerentes à arquitetura quanto de possíveis novas ameaças. Entre as questões 

de gerenciamento interno existem dificuldades quanto ao controle de tráfego por 

usuário e à definição de políticas de acesso, pois as requisições de pacotes não são 

assinadas (ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015). 

As redes ICN também permitem que qualquer pessoa solicite ou publique 

pacotes na rede, o que permite o surgimento de tráfego distorcido na rede. Além 

disso, como os conteúdos solicitados são visíveis aos nós da rede, a privacidade dos 

usuários está ainda mais em risco. Desta forma, a segurança precisa ser uma 

camada inteira da arquitetura, ao invés de apenas um overlay como nas arquiteturas 

orientadas a host (ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015; BARBOSA, 

2014). 

Conforme determina ABDALLAH et. al, 2015, às novas ameaças 

propostas pela literatura podem ser agrupadas em três grandes grupos quanto a seu 

conteúdo, ao roteamento ou ao cache. Os ataques de conteúdo (ou nome) se 

preocupam principalmente com censura, privacidade e negação de serviço, uma vez 

que o conteúdo trafegado na rede seja maliciosamente identificado. 

Os ataques de roteamento se preocupam principalmente com negação de 

serviço, exaustão de recursos, infiltração de rotas e privacidade, uma vez que o 

conteúdo pode ser redirecionado para roteadores maliciosos na rede que não 

entregam os pacotes ou que analisam as solicitações enviadas. Por fim, os ataques 

de cache se preocupam principalmente com privacidade, negação de serviço e 

poluição do cache (ABDALLAH; HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015). 

Muitos ataques já foram previstos e analisados, entretanto, observa-se um 

baixo grau de simulações que aferem de forma mais efetiva o real impacto destes. 
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Considera-se que apenas através de análises práticas é possível se obter um real 

estado das adversidades que podem estar presentes na rede. 

Neste trabalho foram analisados especificamente os ataques de negação 

de serviço relacionados à Pending Interest Table (PIT), a tabela que faz 

agrupamento das requisições antes de encaminhá-las para o roteamento. 

 
2.3. Ataques de Negação de Serviço (DoS) 
 

O ataque de negação de serviço (Denial of Service ou DoS) é um ataque 

que consiste em uma ou mais máquinas tentando acessar simultaneamente uma 

vítima, de forma a impedir seu correto funcionamento (HANDLEY; RESCORLA, 

2006). Uma das ameaças mais comum atualmente (GU; LIU, 2007), o DoS é 

análogo a ficar preso do lado de fora de uma construção que você deseja acessar. 

Os ataques tentam conquistar suas vítimas esgotando seus recursos (GU; 

LIU, 2007). Existe uma ampla gama de potenciais vítimas, incluindo ativos de rede, 

um link de rede, ou até mesmo um provedor de Internet inteiro, além de possíveis 

combinações entre estes (GU, LIU, 2007; HANDLEY; RESCORLA, 2006). Uma 

alternativa de ataque é derrubar o serviço ao se aproveitar de alguma 

vulnerabilidade para acessar os servidores (GU; LIU, 2007). 

Consideradas as especificidades das redes ICN, um ataque DoS pode 

ocorrer em qualquer um dos seus elementos chave, ou seja, no cache (o Content 

Store), na tabela de interesses (conhecida como PIT), ou no roteador (nominado 

FIB). Para melhor compreensão dos efeitos de cada ataque, conferir Figura 4. 
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Figura 4 - Elementos do paradigma ICN 

 
Fonte: (GERHARD; SCHWERDEL; MÜLLER, 2017) 

A arquitetura original da Internet não previu nenhuma medida para mitigar 

ataques de negação de serviço, uma vez que seu desenvolvimento partiu de redes 

bastante fechadas, como a ARPANET e a NSFNET (HANDLEY; RESCORLA, 2006). 

Além disso, existem ferramentas que podem ser facilmente conseguidas para este 

fim, tornando praticamente todo serviço hospedado na Internet vulnerável a ataques 

(GU, LIU, 2007; HANDLEY; RESCORLA, 2006). 

Ataques DoS também podem ser coordenados para expressar uma visão 

política, como boicote a alguma instituição ou discordância de valores. A negação de 

serviço também pode ser utilizada como estratégia de mercado, de forma a 

enfraquecer algum concorrente. Recentemente houve aumento no número de casos 

em que os atacantes exigiram valores para os proteger de ataques DoS (GU; LIU, 

2007). 

A princípio não é possível distinguir um ataque DoS sutil de um conteúdo 

inesperadamente popular, acessado de forma legítima. A prevenção a DoS, 

portanto, é focada em aumentar o custo destes ataques de forma a torná-los menos 

atraentes. Vale lembrar que nem toda negação de serviço é maliciosa, uma vez que 

a exaustão de recursos pode ocorrer por outros problemas, como falha no link ou 

bots mal configurados (HANDLEY; RESCORLA, 2006). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

No presente trabalho foram analisados cenários de ameaça às redes de 

arquitetura ICN. Por ser parte do desenvolvimento teórico do paradigma, com 

objetivo de torná-lo mais confiável e robusto, ou seja, mais apropriado para o uso 

cotidiano, trata-se de pesquisa básica. Vianna (2013, p.1) define este tipo de 

pesquisa como a que “não apresenta finalidades imediatas e produz conhecimento a 

ser utilizado em outras pesquisas”. 

Ao longo do projeto, são feitas observações sobre o funcionamento das 

redes nesta arquitetura, diversas vezes em contraste com as redes da Internet atual, 

a fim de analisar e explicar o seu comportamento. Por se tratar de uma pesquisa 

descritiva, tomou-se especial atenção em retratar os ataques de negação de serviço 

em um paradigma centrado em informações. 

Para chegar aos resultados pretendidos foi realizada revisão bibliográfica, 

e posterior simulação computacional, especificamente através do simulador ndnSIM 

(AFANASYEV, 2012; MASTORAKIS et al, 2016; MASTORAKIS; AFANASYEV; 

ZHANG, 2017). Os dados obtidos ao final foram analisados através das métricas 

definidas, de forma a fornecer resultados qualitativos. 
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4. DESENVOLVIVENTO DO TRABALHO 
 
4.1. Ataques de negação de serviço 
 

Ao longo da pesquisa bibliográfica, foram identificadas algumas 

vulnerabilidades, incluindo algumas possibilidades de ataques, no paradigma ICN. 

Entretanto, a maior parte dos trabalhos relacionados (por ex.: ABDALLAH; 

HASSANEIN; ZULKERNINE, 2015; AHLGREN et al., 2012; BARBOSA, 2014) a 

estas vulnerabilidades, as define de forma teórica, ou seja, são modelos teóricos que 

precisam ser concretamente estudados. 

Para fins didáticos, dentre as vulnerabilidades possíveis, foi escolhido o 

ataque DoS, bastante comum na Internet, e apropriado ao rigor exigido 

academicamente. 

Para avaliar o impacto dos ataques dos usuários maliciosos foram 

definidas três métricas, separadas em duas categorias: 

A primeira categoria são as métricas de camada de rede:  

a) a quantidade de pacotes entregues, e 

b) de pacotes que receberam timeout. 

Se um pacote atinge o seu tempo de vida (Time To Live) antes de chegar 

aos clientes que o requisitaram, ele é então descartado, de forma a minimizar 

sobrecarga da infraestrutura. Ou seja, com os valores de timeout podemos aferir se 

o congestionamento na rede está gerando atrasos que prejudiquem a experiência 

final do usuário.  

A segunda categoria é a métrica da camada de enlace:  

c) o número de pacotes descartados pelos roteadores. 

Haverá descarte de pacotes toda vez que houver uma sobrecarga no 

número de requisições que um roteador consegue responder, independente de seu 

conteúdo. Portanto, através deste valor podemos saber se a rede está negando 

serviço por não conseguir processar mais pacotes. 
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4.2. Escolha do simulador 
 

Todos os esforços empregados ao longo do trabalho são para descrever 

redes centradas em informação e os respectivos resultados dos ataques de negação 

de serviço nestas arquiteturas. Entretanto, o paradigma não pode ser diretamente 

simulado, por se tratar de uma ferramenta teórica, e, desta forma, para fins 

computacionais, foi escolhido um simulador de redes NDN, o ndnSIM. 

A NDN (Named Data Networking) é a arquitetura mais avançada a 

implementar o paradigma, e é uma das únicas que disponibiliza um simulador. Além 

disso, o seu simulador é um dos mais maduros disponíveis, oferece suporte de 

diversas universidades, sendo o mais utilizado atualmente pelos pesquisadores da 

área. 

O ndnSIM é baseado em um outro simulador, o ns-3, que dá algumas das 

suas principais características. É um software livre utilizado para simulações de 

eventos discretos em redes de computadores, com uso principalmente para 

pesquisa ou fins educacionais. O ns-3 tem como objetivo ser o ambiente aberto 

preferido em pesquisas sobre redes de computadores, e, portanto, está alinhado às 

necessidades das pesquisas mais modernas. 

  
4.3. Simulações 
 

O primeiro passo para implementação dos cenários foi definir a topologia 

utilizada, incluindo a disposição dos roteadores, as quantidades de consumidores e 

de produtores e as conexões entre cada nó. A topologia escolhida conta com nove 

roteadores, e pode ser vista na Figura 6, foi uma simplificação do backbone da Rede 

Ipê da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), disponível na Figura 5. 

Após a definição da topologia, foram definidos os critérios do cenário de 

ataque, com metade dos consumidores sendo legítimos e metade sendo maliciosos. 

No modelo proposto os nós de consumidores legítimos, representando 

uma média demográfica de diversos clientes, consomem cem pacotes por segundo, 

os maliciosos consomem metade (512 pacotes) da banda disponibilizada por cada 

produtor, solicitando também pacotes válidos. Considerando que num cenário real o 
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número de produtores é muito menor que o de consumidores, foi atribuído um 

produtor para cada 4,5 consumidores. Um resumo das variáveis utilizadas pode ser 

visto na Tabela 1. 

Figura 5 - Topologia da Rede Ipê 

 
Fonte: https://www.rnp.br/servicos/conectividade/rede-ipe 

Figura 6 - Topologia utilizada nas simulações 

 
Fonte: Elaboração própria 

https://www.rnp.br/servicos/conectividade/rede-ipe
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Tabela 1 - Parâmetros utilizados nas simulações 

Critério Valor 

Quantidade Usuário legítimo 9 

Quantidade Usuário malicioso 9 

Quantidade Roteadores 9 

Quantidade Produtores 4 

Quantidade Produtores/Usuários 4,5 

Frequência Usuário legítimo 100 pacotes/segundo 

Frequência Usuário malicioso 512 pacotes/segundo (50%) 

Payload Size Produtores 1024 pacotes/segundo 

Tempo de simulação 30 segundos 

Intervalo das medições 1 segundo 
Fonte: Elaboração própria. 

Foram definidos dois cenários iniciais, modificando a técnica de 

roteamento entre eles. O cenário (a) usou estratégia de roteamento best route 

enquanto cenário (b) utilizou o roteamento por multicast. Ambos os cenários tiveram 

o mesmo desempenho, e apenas os cenários que utilizaram a melhor rota foram 

simulados. Os resultados iniciais com os gráficos de interesses satisfeitos pelos 

produtores podem ser vistos nas Figuras 7 e 8. Pode-se ver que o padrão de 

entrega de pacotes foi o mesmo, independente do roteamento utilizado. 

Figura 7 - Gráfico de Interesses Satisfeitos com roteamento best-route 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 8 - Gráfico de Interesses Satisfeitos com roteamento multicast 

 
Fonte: Elaboração própria. 

As simulações finais foram separadas em dois lotes: (1) de referência, e 

(2) de ataque de negação de serviço com 50% de atacantes, ambas utilizado o 

roteamento best-route. 

Cada um desses lotes foi repetido dez vezes, visando um melhor 

resultado e quaisquer possíveis variações geradas pelo simulador, aumentando a 

confiabilidade e a reprodutibilidade das simulações. 

Para a análise dos resultados foram utilizados os logs fornecidos pelo 

simulador e foram construídos gráficos a partir de scripts na linguagem R. Foi 

desenvolvido um script para cada uma das três métricas definidas, de forma a ler os 

dados fornecidos pelo log, facilitando a compreensão do alto volume de dados. 

Dadas as características de cada uma das métricas, os scripts foram 

escritos com interesse em partes diferentes da topologia. Primeiro foi feito um script 

com todos os nós e que nos mostra o total de interesses satisfeitos em cada um 

deles, para leitura em conjunto com o gráfico de timeout. Por se tratar de uma 

propriedade da camada de rede, apenas os roteadores foram considerados nos 

gráficos que mensuraram os pacotes não entregues. Por último, o script que analisa 

os dados de pacotes rejeitados na camada de enlace apenas observam os 

produtores de conteúdo, uma vez que estes não conseguem encaminhar a 

solicitação de pacotes para os roteadores. Um exemplo de cada um dos gráficos 

pode ser visto nas Figuras 9, 10 e 11. 
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Figura 9 – Exemplo de gráfico de 
interesses satisfeitos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 10 – Exemplo de gráfico 
de pacotes que receberam timeout 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 11 – Exemplo de gráfico de pacotes rejeitados pelos roteadores 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Após a conclusão de todas as simulações, percebeu-se que os gráficos 

obtidos em todas elas são bastante similares, do que se conclui que não houve 

critérios aleatórios durante a sua execução. Cada uma das simulações foi realizada 

dez vezes de qualquer forma para garantir a relevância e reprodutibilidade do 

trabalho apresentado. 

No cenário de referência não há nenhuma perda de pacote, seja por 

tempo de vida ou por rejeição dos roteadores, o que nos mostra o correto 

funcionamento da infraestrutura. Nas simulações de negação de serviço, podemos 

perceber que há perdas em ambos os casos, do que se conclui que o ataque foi 

corretamente modelado. 
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A partir das métricas selecionadas, a melhor forma de quantificar a 

eficiência do ataque é a partir dos gráficos de interesses satisfeitos. Quando se 

observam os clientes atacantes (identificados de 10 a 18, como por exemplo a 

Figura 13) podemos perceber uma tendência perto de 500, ou seja, praticamente 

todos os pedidos feitos foram atendidos. Entretanto, quando se observam os clientes 

legítimos (identificados de 1 a 9), há uma grande dispersão nos interesses 

satisfeitos. A diferença entre os interesses aceitos em cenário de referência ou de 

ataque, em um cliente legítimo pode ser vista, respectivamente, nas Figuras 12 e 14. 

Figura 12 – Gráfico de interesses 
satisfeitos de um cliente legítimo (cliente 1), 
em cenário de referência. 

 
Fonte: Elaboração própria.  

Figura 13 - Gráfico de interesses 
satisfeitos de um cliente malicioso (cliente 10), 
em cenário de ataque. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Na maior parte dos casos, a taxa de satisfação dos pedidos ficou acima 

de 50%, com especial atenção aos clientes 2 e 9, que obtiveram valores menores. O 

cliente 2 chegou a ter alguns picos de apenas 30% de requisições respondidas, 

enquanto o 9 teve uma queda considerável próximo ao fim da simulação. Os nós 3, 

4, 6 e 8 tiveram desempenho próximo ao de referência. Todos os nós de clientes 

legítimos em cenário de ataque podem ser vistos na Figura 14. 

Além disso, podemos melhor quantificar os efeitos dos ataques através 

dos gráficos de timeout e perda de pacotes, respectivamente nas Figuras 15 e 16. 

Quanto à primeira métrica, todos os resultados foram menores que 100 pacotes, ou 

seja, menos de 10% das requisições respondidas num dado segundo (1024 

pacotes/segundo). Já as métricas de recusa de pacotes foram um pouco mais 

severas, tendo valores próximos a 200 pacotes no produtor 1, ou seja, um pouco 

menos de 20%. 
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Figura 14 - Gráfico de interesses satisfeitos de um cliente malicioso (clientes 1 a 9), em 
cenário de ataque. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 15 - Gráfico de pacotes com timeout de todos os roteadores (1 a 9), em cenário 
de ataque. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Apesar da severidade do ataque simulado, a infraestrutura obteve um 

desempenho aceitável, mantendo-se praticamente operante na maior parte do 

tempo. Acredita-se que isto foi possível devido ao uso das cópias em cache, que 

foram capazes de responder às solicitações mesmo com a grande demanda de 

pacotes. Parte do sucesso em resistir aos ataques também é atribuída à PIT 

(Pending Interest Table), diminuindo drasticamente o número de solicitações feitas 

aos produtores. Ao agregar as solicitações, a PIT pode atingir um grande número de 

usuários caso falhe na obtenção de um determinado pacote, entretanto, esta falha 

só acontecerá com pacotes que não estão na CS (Content Store), ou seja, menos 

requisitados na rede. 
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Figura 16 - Gráfico de perda de pacotes por todos os produtores (1 a 4), em cenário de 
ataque. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Apesar dos efeitos identificados, a rede mantém um padrão de 

funcionamento bastante alto com um ataque de severidade média, ou seja, é 

bastante resiliente a ataques DoS. Praticamente não foi possível identificar danos à 

rede ao se utilizar critérios mais brandos de simulação ao longo das simulações 

preliminares. Os resultados destas simulações, assim como simulações com outras 

variações de parâmetros de ataque, podem ser vistos no repositório digital 

disponível em https://github.com/icnsim/DoS. 

https://github.com/icnsim/DoS
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5. CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho avaliou um cenário de ataque de negação de serviço 

em uma topologia de rede centrada em informação com os critérios apresentados na 

Tabela 1 e com as métricas estabelecidas na Seção 4.1. Os valores obtidos 

permitiram uma visão melhor da infraestrutura de rede, que se mostrou bastante 

resistente ao ataque proposto, ainda que tenha havido dificuldades de comunicação 

com alguns clientes, mas que não foram suficientes para tornar o serviço 

indisponível. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho foram identificados diversas 

escolhas que possibilitariam um rumo distinto ao trabalho, e portanto, com outros 

resultados. Para um cenário holístico dos ataques de negação de serviço, é 

imprescindível que todos estes caminhos sejam considerados e estudados, ainda 

que estes se encontrem fora do escopo do trabalho realizado. Algumas das 

possibilidades são listadas na Seção 5.1. 

A definição do ataque a ser simulado teve que ser várias vezes refinada, 

de forma a ser possível sua simulação dentro do escopo do trabalho proposto, 

considerados os diversos critérios que precisaram ser definidos até sua versão final. 

De forma semelhante, o ataque pode ser avaliado utilizando uma grande gama de 

métricas diferentes, mas que tiveram que ser definidas de forma a manter a 

coerência do ataque escolhido. 

A escolha do simulador foi feita ao se considerar as diversas 

implementações do paradigma, e foi optado pelo uso do simulador da rede NDN, a 

mais sólida atualmente, dentre as propostas existentes. 

O processo de implementação dos ataques foi o mais longo e complexo 

dentre os objetivos específicos, causado pela curva de aprendizagem dos scripts 

utilizados pelo simulador. Muita atenção foi dada a esta etapa, de forma que os 

parâmetros estabelecidos nos dados scripts estejam de acordo com as 

especificações planejadas para o ataque. Além dos arquivos de simulação 

propriamente ditos, ainda houve a necessidade de elaboração dos arquivos de 

topologia e de geração dos gráficos, cada qual com seus desafios particulares. 
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Após a longa jornada de preparação, pautada por diversas simulações 

preliminares, testando os parâmetros e as variáveis utilizadas, foi possível chegar 

com sucesso ao estágio das simulações finais. A execução das simulações correu 

sem maiores percalços e os arquivos obtidos estão disponíveis em 

https://github.com/icnsim/DoS. 

Por fim, foi feita as leituras dos gráficos gerados, com apoio dos arquivos 

de log necessários. Permitindo que se chegasse às observações propostas no 

presente trabalho. 

  
5.1. Sugestão de Trabalhos Futuros 
 

Apesar dos esforços aplicados neste trabalho, muito ainda pode ser 

estudado sobre ataques de negação de serviço no paradigma sugerido. Entre as 

possibilidade está o uso de topologias diferentes, estudar diferentes proporções 

entre os nós (produtores, consumidores, atacantes e roteadores), um teste de 

resiliência na rede (com aumento progressivo de atacantes), e o uso de diferentes 

métricas, tais como tempo de resposta da rede, a proporção entre interesses 

solicitados e atendidos, e informações sobre o cache. 

Ainda nos estudos de ataques de negação de serviço, é possível novos 

trabalhos que façam simulações no cache do roteador, a Content Store (CS) ou na 

tabela de roteamento, a FIB. De forma a aumentar o realismo das simulações, 

também é possível simular um ataque distribuído de negação de serviço, com 

ataques dirigidos a cada um dos três alvos. 

Outras sugestões de trabalhos englobam algumas das outras 

vulnerabilidades em redes ICN que continuam pouco exploradas, como os ataques 

de nomeação (como sniffing), outros ataques de roteamento (como spoofing), de 

cache (poluição), entre outras possibilidades que não se encaixam nestas categorias 

(como acesso não autorizado). 

https://github.com/icnsim/DoS
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