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RESUMO

O advento dos dispositivos IoT e a proximidade que possuem na vida das
pessoas faz com que o quesito segurança deixe de ser apenas necessário e se
torne crítico. Esta dissertação apresenta a proposta de um esquema hierárquico de
autenticação e acordo de chaves criptográficas, tendo por objetivo uma solução que
forneça irretratabilidade, reduza o uso demasiado de criptografia assimétrica e gere
chaves de sessão efêmeras e fim-a-fim em redes com arquitetura de computação
em neblina. Para alcance de tais funcionalidades, foram adotados: ICP, criptografia
one-time pad, funções hash e PRNG. O esquema foi implementado e validado em
uma rede IPv6 utilizando o dispositivo ESP8266 (NodeMCU v3). Ao comparar o
acordo de chaves proposto com algoritmos ECC, o mesmo apresentou,
aproximadamente, 6 vezes mais velocidade na geração do par de chaves e na
geração da chave simétrica quando analisado em um dispositivo Raspberry Pi.
Palavras-chave: IoT; ICP; OTP; acordo de chaves; irretratabilidade.

ABSTRACT
Hierarchical Scheme of Authentication and Keys Agreement in IoT Networks
The advent of IoT devices and their proximity in life of the people render
security concerns not only necessary but critical. This dissertation presents the
proposal of a hierarchical authentication and cryptographic key negotiation scheme,
aiming a solution that provides non-repudiation, minimizes asymmetric cryptographic
operations and ephemeral and end-to-end key agreement in networks with fog
computing architecture. To reach such goals, the solution adopts: PKI, one-time pad,
hash functions and PRNG. The scheme was implemented and validated in a IPv6
network using an ESP8266 (NodeMCU v3) device. When comparing the proposed
key agreement with ECC algorithms, the former presented approximately 6 times
more performance in key pair generation and symmetric key generation in a
Raspberry PI device.
Keywords: IoT; PKI; OTP; key agreement; non-repudiation.
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1 INTRODUÇÃO
A tecnologia vem avançando, abrindo espaço para a chegada dos
dispositivos IoT (Internet of Things). Estes compreendem uma rede altamente
interconectada, inteligente e heterogênea, compartilhando objetivos em comum. Os
dispositivos se tornaram populares com o crescimento de tecnologias wireless, em
especial, no uso de sensores. Estão presentes em construções, casas e ao redor
dos usuários (acoplados ou até mesmo instalados no corpo das pessoas). Estima-se
que cerca de 26 bilhões de dispositivos com conectividade homem-máquina e
máquina-máquina estejam compartilhando informações diariamente (CHEN et al.,
2017; NGUYEN et al., 2015).
Existem atualmente dois principais conceitos em ambientes IoT: cloud
computing (computação em nuvem), onde o processamento e armazenamento das
informações é focado na nuvem; e fog computing (computação em neblina), onde o
processamento é descentralizado e distribuído entre os dispositivos, também
conhecido como Edge Computing. Para o conceito de nuvem, os usuários se
conectam na mesma para interagirem com os dispositivos. No conceito de neblina,
qualquer dispositivo que possua processamento, armazenamento e conexão com a
internet pode ser um fog node, possibilitando comunicações machine-to-machine e
human-machine interaction. Estes tipos de comunicações reduzem a latência e
largura de banda e mantêm os dados sensíveis nos próprios dispositivos.
Características ideais para aplicações em tempo real (STEVAN, 2018; CISCO,
2015).
Os dispositivos, por estarem cada dia mais presentes na vida dos seres
humanos, tornam o requisito de segurança não apenas um fator necessário, mas
crítico. A experiência e eficiência por meio dos dispositivos têm crescido
consideravelmente, porém, continuam sendo uma preocupação para a indústria,
pois também estão se tornando alvos de cibercriminosos. Por compartilharem uma
infraestrutura em comum e apresentarem recursos limitados, os atacantes podem
comprometer

as

próprias

coisas

(things),

infraestruturas

subjacentes

e,

consequentemente, a vida das pessoas (AZMOODEH et al., 2018). Na prática, o
quesito segurança tem baixa prioridade por parte dos fornecedores, o que levou a
população a uma realidade repleta de vulnerabilidades, possibilitando que entidades
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maliciosas se passem por legítimas para espionar, modificar e usar as informações
para propósitos ilegais (CHEN et al., 2017).
1.1 Motivação
Das limitações presentes nos dispositivos de redes IoT, as principais são:
baixo poder de processamento, baixa capacidade de armazenamento e tempo curto
de bateria. Características que compõem um grande desafio aos profissionais de
segurança da informação (BONOMI et al., 2012). Grande parte das coisas não
possuem recursos suficientes para que sejam aplicados os protocolos convencionais
de segurança. Recentemente foram desenvolvidas e aprimoradas novas soluções
com base em Elliptic Curve Cryptography (ECC), Internet Key Exchange/IPsec,
Transport Layer Security (TLS), HIP-Diet Exchange e até mesmo Autoridades
Certificadoras (AC) autônomas. Porém, os problemas ainda persistem ou se
mostram muito custosos, inclusive quanto ao desempenho que apresentaram em
redes com alto volume de dispositivos (NGUYEN et al., 2015).
Quando as vulnerabilidades são apresentadas em cenários reais, a
segurança se torna ainda mais preocupante. Para exemplificar, no que se refere à
confidencialidade, em 2014, especialistas demonstraram como é possível invadir
uma lâmpada que possui acesso à Internet (marca líder no mercado) e obter o nome
de usuário e senha das entidades que estavam conectadas à mesma rede Wi-Fi
dentro de uma casa. Uma situação ainda mais perigosa se apresentou em carros
inteligentes,

onde

os invasores obtiveram controle e conseguiram cortar,

remotamente, a direção e freio do veículo (NEIL, 2016). Estes, junto a outros
problemas reportados no mundo IoT, evidenciam que a exposição das coisas à
Internet pode ocasionar consequências sérias à humanidade caso a segurança nas
mesmas não seja aprimorada.
1.2 Questões de Pesquisa
Nesta dissertação são estudados os mecanismos e estratégias adotadas
pelas propostas que apresentam autenticação e troca/negociação de chaves em
redes IoT. Por meio da análise de trabalhos relacionados, é possível identificar que
estes fornecem soluções isentas de aproveitamento individual dos recursos dos
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dispositivos. Não foi identificado desenvolvimento de estratégias que tratam, de
forma classificatória, a heterogeneidade da rede.
Em propostas que envolvem troca/acordo de chaves, frequentemente
encontram-se centralizadores que armazenam informações confidenciais e fazem o
intermédio de segurança entre os usuários e as coisas. Contudo, a alta dependência
dessas entidades coloca em risco a disponibilidade da rede caso sejam
comprometidos: problema que pode ser amenizado com operações de segurança
fim-a-fim.
Conforme mencionado na Subseção 1.1, a autenticidade é algo crítico no
cenário de IoT. Esta deve contar com mecanismos robustos para a verificação de
identidade. Todavia, o atual estado da arte (Subseção 3.2) demonstra que a maioria
das estratégias sobre o tema se concentram nas áreas de privacidade e economia
de

energia.

Para

provimento

desta

última,

mecanismos

que

fornecem

irretratabilidade são frequentemente descartados por necessitarem de operações
complexas. Abster-se dos mesmos representa um risco às coisas e às pessoas, pois
torna a rede passiva de falsificação de identidade.
A irretratabilidade, segurança fim-a-fim e heterogeneidade da rede são
questões fundamentais para que o esquema proposto nesta dissertação se
destaque das propostas já existentes. Nesta pesquisa de mestrado, estas questões
são aplicadas para o desenvolvimento de estratégias voltadas à autenticação,
negociação de chaves e economia de energia, respectivamente. Além disso, um
esquema de segurança é identificado como um conjunto de dois ou mais protocolos
com objetivos em comum.
1.3 Objetivos
Objetivo Geral: Propor e validar um esquema hierárquico que forneça
autenticação e acordo de chaves com benefícios direcionados para redes IoT.
Objetivo específico 1: Criar uma AC que faça emissão de certificados
digitais (CD) para autenticar dispositivos e, assim, fornecer a propriedade de
irretratabilidade.
Objetivo específico 2: Aplicar funções hash e, em especial, a criptografia
One Time Pad (OTP) para fornecer desempenho e segurança em um protocolo de
acordo de chaves de sessão fim-a-fim entre duas entidades. Por adição, a chave
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negociada será efêmera e o algoritmo não fará uso de criptografia assimétrica,
gerando economia de energia.
Objetivo específico 3: Classificar as entidades com base na capacidade de
recursos que possuem e definir tarefas que possibilitem uma contribuição mútua de
segurança na rede.
1.4 Método de Trabalho
A proposta apresentada é do tipo experimental. Para o alcance dos objetivos
foram desenvolvidas as seguintes atividades descritas na Figura 1:
Figura 1 - Workflow de etapas da Pesquisa

Fonte: O autor

1.5 Organização da Dissertação
A Seção 2, “REFERENCIAL TEÓRICO”, apresenta protocolos de segurança
e aplicações de funções hash, geração de números pseudo-aleatórios, criptografia
simétrica e assimétrica e endereçamento de rede. Todos os itens voltados para o
tema da dissertação, com o intuito de serem discutidos com base nos trabalhos
correlatos e no esquema proposto.
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A Seção 3, “TRABALHOS CORRELATOS”, apresenta 10 propostas de
autenticação e troca/acordo de chaves, obtidas em artigos de bases internacionais
de pesquisa. Em seguida, é realizado o desenvolvimento de uma análise crítica e
comparativa entre os trabalhos, expondo a oportunidade de pesquisa encontrada.
Na Seção 4, “ESQUEMA HIERÁRQUICO DE AUTENTICAÇÃO E ACORDO
DE CHAVES”, são apresentadas as soluções propostas, com base no referencial
teórico e na oportunidade de pesquisa encontrada na Seção 3. As fases de cada
protocolo proposto são descritas individualmente, assim como suas análises de
segurança (autenticação, acordo de chaves e hierarquização dos dispositivos para
aplicação em redes IoT).
A Seção 5, “VALIDAÇÃO DO ESQUEMA”, é composta pela apresentação
de ferramentas e algoritmos, execução e testes de desempenho. O autor preparou
um cenário, semelhante aos esperados em redes IoT, para validar de forma prática o
funcionamento e a segurança do esquema proposto.
Por fim, na Seção 6, “CONCLUSÃO”, são apresentadas as contribuições
que o esquema proposto proporciona, as limitações do mesmo e possíveis trabalhos
futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção são abordadas as fundamentações teóricas relevantes ao
tema da dissertação. O conteúdo foi obtido com base em livros, artigos de revistas e
conferências nas áreas: redes de computadores, segurança da informação e
criptografia.

2.1 Funções Hash
Funções hash (h(x)) ideais recebem uma string de bits arbitrários e
produzem um resultado único de comprimento fixo. Na prática os resultados
dependem do algoritmo e versão em uso, variando entre 160 e 512 bits. Possuem
ampla aplicação e são usadas para o fornecimento de integridade na troca de
informações, protegendo blocos de dados contra possíveis alterações. Também
podem ser usadas como geradores de números pseudo-aleatórios e viabilizam a
aplicação de assinaturas digitais (FERGUSON, 2003).
As funções hash devem possuir a propriedade “one-way” (h: {0, 1}∗ → {0,
1}∗), sendo fácil para avaliar:
Existe um algoritmo polinomial A tal que A(x) = h(x) para todo x ∈ {0, 1}∗

e difícil para inverter: Para todo algoritmo probabilístico polinomial A, para todo
polinômio p, e todos os n suficientemente grandes (GOLDREICH, 2004):
Pr[ A( h(x), 1n ) ∈ h −1( h(x) ) ] < 1 / p(n)

Em outras palavras, calcular h(x) é relativamente fácil para qualquer x informado,
tanto em hardware quanto em software. Entretanto, descobrir x a partir de h(x) é
computacionalmente inviável. Esta propriedade é conhecida como eficiência. Para
que sejam consideradas seguras, as funções hash também devem fornecer os
requisitos de resistência à segunda pré-imagem:
Para qualquer bloco x informado, é computacionalmente difícil encontrar x ≠ y → h(x) = h(y)

e h(x) = h(y) também é computacionalmente difícil de ser encontrado a partir de
qualquer par (x, y) (resistência forte à colisão) (STALLINGS, 2014).
De acordo com Horst Feistel, o efeito avalanche também é uma
propriedade que as funções hash devem prover para serem consideradas seguras,
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onde pequenas alterações na entrada correspondem a grandes alterações na saída
da função, dificultando ainda mais a relação entre uma e outra (FERGUSON, 2003).

2.2 Geradores de números pseudo-aleatórios
Geradores de números pseudo-aleatórios (Pseudo Random Number
Generator - PRNG) desempenham um papel central na construção de esquemas
criptográficos. São funções que expandem pequenas sementes de bits aleatórios em
sequências mais longas que “aparentam” ser aleatórias. Por serem construídas em
várias suposições de intratabilidade, a pseudo-aleatoriedade e a dificuldade
computacional para se encontrar um padrão estão ligadas de maneira fundamental
(GOLDREICH, 2004).
Goldreich (2004) afirma que uma string é considerada pseudo aleatória se
nenhum observador eficiente conseguir distingui-la de uma outra do mesmo
tamanho, escolhida uniformemente. Quanto aos PRNG, eles existem se, e apenas
se, existem funções one-way. Logo, por meio das funções hash se obtém por
benefício:

gerar,

trocar

e

compartilhar

um

número

grande

de

valores

pseudo-aleatórios em custos muito pequenos. E ao compartilhar esses valores
em um grupo legítimo de usuários, em vista dos adversários (intrusos), esses
valores serão aparentemente aleatórios (GOLDREICH, 2004).

2.2.1 PRNG usando Funções Hash
Se o algoritmo de geração for usado como uma função que tenha como
resultado um valor exigido, como uma chave de sessão, então a semente deverá ser
conhecida apenas pelo usuário que faz uso da função. Se o algoritmo for usado para
produzir uma função de ciframento, então a semente tem o papel de uma chave
secreta que precisa ser conhecida por emissor e receptor (STALLINGS, 2014).
Uma estratégia para PRNG baseado em hash, especificado no SP 800-90
(NIST, 2012), é o algoritmo que aceita como entrada uma semente (V), uma variável
que define o nível de segurança desejável expresso em bits (seedlen - da qual V >=
K + 64, onde K é um nível de segurança desejado) e o número de saída desejado
também em bits (n). A operação do algoritmo é apresentada a seguir:
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m = [n / outlen]
dados = V
W = uma string nula
For i = 1 to m
wi = h(dados)
W = W | | wi
dados = (dados + 1) mod 2seedlen
Retorna n bits mais à esquerda de W

A especificação também provê a atualização periódica de V para aumento
de segurança e indica que não existem pontos fracos conhecidos ou suspeitos no
método baseado em algoritmos fortes, como o SHA-2 (STALLINGS, 2014). Por
exemplo, para uma semente de 128 bits, algoritmo SHA-256 e saída pseudo
aleatória com comprimento de 300 bits, temos:
V=“sementes128bitsA”
sha256(V) = 99f1df7f70b814ebffbc60baac1eea5ac9a58a8d2321541ee579d03b38f54b19
sha256(V+1) = 6bf720c7a14fa820578f38c6d8e1506fccc4b502b28f655d076f857d41b1b773
300 bits à esquerda de sha256(V) || sha256(V+1) =
99f1df7f70b814ebffbc60baac1eea5ac9a58a8d2321541ee579d03b38f54b196bf720c7a14

2.2 Criptografia Simétrica
O fornecimento de informação confidencial em um canal inseguro de
comunicação é o problema tradicional mais básico da criptografia (GOLDREICH,
2004). A relação entre o par de chaves é uma distinção fundamental entre
esquemas criptográficos (chave de encriptação e chave de decriptação). A noção
mais simples (e mais antiga) assume que a chave de criptografia é a mesma de
decriptografia. Tais esquemas são chamados de algoritmos de chaves simétricas
(GOLDREICH,

2009).

Estes

desempenham

um

papel

importante

na

confidencialidade das informações e, no geral, apresentam mais desempenho
quando comparados com os algoritmos assimétricos (STALLINGS, 2014).
Algoritmos de criptografia simétrica são usados para ocultar o conteúdo dos
blocos ou fluxos contínuos de dados de qualquer tamanho, incluindo mensagens,
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arquivos e senhas. Para que isso seja possível, emissor e receptor precisam ter
obtido cópias da chave secreta de forma segura (STALLINGS, 2014).

2.2.1 One-Time Pad
Goldreich (2009) menciona que a primeira abordagem clássica, introduzida
por Shannon, é a teoria da informação, se referindo ao texto claro presente em um
texto cifrado. Sem perda de generalidade, é possível afirmar que: se o texto cifrado
possui informações sobre o texto claro, então o esquema de criptografia é
considerado inseguro. A segurança (perfeita) é alcançada apenas se a chave em
uso possui, no mínimo, a mesma “quantidade de informação” que a mensagem
trocada (GOLDREICH, 2009). Em outras palavras, um algoritmo de criptografia é
perfeito quando a chave é aleatória, possui o mesmo comprimento que a
informação confidencial e é usada para realizar apenas uma única codificação. A
criptoanálise neste cenário se torna inviável, pois a probabilidade do aparecimento
de cada bit é a mesma para todos que compoẽm a chave, não havendo nenhuma
relação entre um e outro. Este método é conhecido como one-time pad (OTP) e
felizmente pode ser implementado por funções pseudo-randômicas ou geradores de
números pseudo-aleatórios. A execução da criptografia e decriptografia é trivial,
apenas uma operação de “ou exclusivo” (XOR) bit-a-bit entre a chave e o texto claro
(Enck(m) = k ⊕ m) (GOLDREICH, 2009).

2.2.2 Algoritmos Simétricos e Funções Hash
Funções de hash one-way são comumente construídas a partir de cifras de
bloco, porém sem a chave secreta. Uma das primeiras propostas de adaptação foi o
método Cipher Block Chaining (CBC) com o algoritmo Data Encryption Standard
(DES) para calcular códigos em funções hash. Posteriormente, ambos passaram a
operar em conjunto por meio de funções Message Authentication Code (MAC) e
Hash-based

Message Authentication Code (HMAC), usadas para fornecer

autenticação e integridade nas mensagens trocadas com base em uma chave
secreta compartilhada e um algoritmo de hash seguro (STALLINGS, 2014). Seja K a
chave secreta e M a mensagem a ser transmitida (ambas com comprimento
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esperado para aplicação da função), o HMAC pode ser expresso basicamente na
forma:
HMAC(K,M) = h[K || h[K || M]]

Uma cifra de bloco que possui n bits como comprimento de bloco também
produzia funções hash de comprimento de n bits em seus resultados. Porém, se
forem escolhidas variáveis aleatórias para o encontro de uma colisão (h(x) = h(y)), a
probabilidade do aparecimento é 0,5 ou (2n/2 tentativas). Esta análise ficou conhecida
como paradoxo do aniversário ou ataque da raiz quadrada (STALLINGS, 2014;
TERADA, 2008). Ou seja, a real segurança fornecida por uma função hash com
comprimento de 128 bits é de apenas 64 bits, comprimento que, atualmente, já não
exige um esforço computacional forte o suficiente contra os ataques de força bruta.
Portanto, em 2001, com a chegada do Advanced Encryption Standard (AES) nos
comprimentos de chaves de 128, 192 e 256 bits, também foram desenvolvidos os
algoritmos hash da família SHA-2, para que o comprimento em bits de seus
resultados sejam seguros o suficiente e combinem com o comprimento de chaves do
AES, sendo exatamente o dobro: SHA-256, SHA-384 e SHA-512 (FERGUSON,
2003).

2.2.3 Centro de Distribuição de Chaves
O fato de origem e destino possuírem a mesma chave previamente pode ser
conveniente

em

alguns

casos,

porém

extremamente

difícil

ou altamente

inconveniente em outros. Este problema pode ser mitigado por meio de um Centro
de Distribuição de Chaves (CDC) que irá armazenar e manter as chaves das
entidades que não se conhecem previamente. No entanto, o CDC precisa sempre
estar disponível, caso contrário, a comunicação entre as entidades não será
possível, o que o torna automaticamente um ponto de falha e um forte alvo de
ataques. Além disso, podem também apresentar congestionamentos em redes com
grande número de dispositivos (ADAMS, 1999).
Estes CDC também são identificados como terceira entidade confiável e,
nas soluções IoT, são importantes para desempenhar papéis de segurança
adaptados à natureza heterogênea dos dispositivos. São capazes de regularizar
acessos, gerar, distribuir e participar ativamente de negociações de chaves. É
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esperado que sejam ricos em recursos e realizem as operações computacionais
mais complexas. Na Seção 3 este assunto será discutido com mais detalhes.

2.3 Criptografia Assimétrica e Aplicações
Um novo esquema de criptografia surgiu na década de 70, conhecida como
criptografia de chave pública (ou assimétrica), onde a chave de encriptação é
diferente da chave de decriptação e a descoberta da chave de decriptação é
matematicamente inviável a partir da chave de encriptação. Este esquema recebeu
o nome de Diffie-Hellman (DH), cuja função é possibilitar uma comunicação segura
sem a necessidade de um canal pré-estabelecido. Cada parte aplica seu algoritmo
para obtenção do par de chaves (GOLDREICH, 2009). Este esquema será melhor
discutido na Seção 2.3.2.
Ainda na década de 70, Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman
publicaram uma solução de criptografia para aplicação em chaves públicas e, desde
essa época, Rivest-Shamir-Adleman (RSA) é considerado o algoritmo assimétrico
mais utilizado (STALLINGS, 2014). A segurança deste está na dificuldade da
fatoração de números muito grandes, produtos de números primos. Atualmente,
recomenda-se um comprimento de chave com o mínimo de 2048 bits. É um
algoritmo comumente aplicado para assinaturas e certificados digitais (STALLINGS,
2014).

2.3.1 Negociação de Chave Simétrica por meio Assimétrico
Em decorrência da alta complexidade necessária para operação dos
criptossistemas de chave pública, eles quase nunca são usados para encriptação de
bloco de dados grandes. São limitados a blocos relativamente pequenos, como
chaves simétricas, tornando as mesmas seguras contra espionagem (STALLINGS,
2014). As entidades podem estabelecer estas chaves simétricas por meio de troca
ou acordo. A troca (ou transferência) acontece quando uma entidade gera a chave
e envia para a outra. Por sua vez, o acordo (ou negociação) se estabelece por
ambas, gerando a chave em conjunto (ADAMS, 1999).
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Um dos serviços de segurança fim-a-fim mais usados é o Secure Sockets
Layer (SSL), ou o seu consequente, Transport Layer Security (TLS). São serviços
compostos por um conjunto de protocolos que trabalham de forma transparente,
abaixo da camada de aplicação. Aplicam confidencialidade ao par comunicante por
meio de uma chave secreta compartilhada, sendo esta protegida por mecanismos
assimétricos de criptografia. Antes do início da comunicação, cliente e servidor
negociam parâmetros e algoritmos a serem usados, processo conhecido como
handshake. Um exemplo bem comum de aplicação desse método criptográfico na
atualidade são os navegadores que implementam o protocolo Hypertext Transfer
Protocol SSL (HTTPS) (STALLINGS, 2014).

2.3.2 Diffie Hellman e Forward Secrecy
O primeiro algoritmo de chave pública mundialmente conhecido foi
apresentado por Diffie e Hellman, com a finalidade de dois usuários negociarem uma
chave com segurança para que esta seja usada para criptografar mensagens
confidencialmente entre um par comunicante. A segurança fornecida pelo algoritmo
está na dificuldade do cálculo de logaritmos discretos de números muito grandes
(STALLINGS, 2014). A Figura 2 apresenta uma ilustração do algoritmo DH.

Figura 2 - Ilustração do algoritmo Diffie Hellman

Fonte: WIKIPEDIA - adaptada
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A chave secreta negociada por meio do algoritmo é resultado de uma
geração de números pseudo-aleatórios e as chaves subsequentes não possuem
nenhum vínculo com as anteriores, impossibilitando a previsão e o acesso não
autorizado às mensagens anteriormente trocadas. Esta propriedade é conhecida
como Forward Secrecy. Na prática, a negociação da chave pseudo-aleatória é
gerada a cada estabelecimento de sessão (“Cor Secreta em Comum – número 160”
na Figura 2). Esta recebe o nome de chave de sessão e, após o encerramento da
comunicação, ela é descartada (STALLINGS, 2014).
O algoritmo DH é uma ferramenta útil no quesito confidencialidade, porém
não apresenta mecanismos de autenticidade aos participantes e, caso não haja uma
ferramenta que forneça esta propriedade, os mesmos estarão vulneráveis ao ataque
man-in-the-middle, problema que pode ser tratado com assinaturas digitais e
certificados de chave pública (STALLINGS, 2014).

2.3.3 Criptografía com Curvas Elípticas
A maioria dos sistemas que aderem chave pública para a encriptação e
assinatura digital utilizam RSA (STALLINGS, 2014) e o tamanho da chave deste
algoritmo tem crescido consideravelmente para que forneça segurança, gerando
mais carga de processamento. Para solucionar o problema, o ECC ganhou espaço,
apresentando o mesmo nível de segurança com comprimento de chaves menores.
Ao comprimento recomendado de 2048 bits para chave do algoritmo RSA, o mesmo
nível de segurança pode ser obtido entre os comprimentos 224-255 bits no ECC
(STALLINGS, 2014). A equação cúbica para curvas elípticas é:
y2 = x3 + ax + b
Nesta equação, é compreendido que as variáveis x e y e os coeficientes a e b são
elementos do corpo finito GF(2m), assim como os cálculos também são realizados
em GF(2m). A Figura 3 apresenta um exemplo gráfico da equação.
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Figura 3 - Curva Elíptica

Fonte: SULLIVAN

É possível notar que há diversas soluções nos locais onde as linhas podem
intersectar a curva em 3 pontos distintos em relação ao eixo x. No exemplo, os
pontos A e B, quando somados formam o terceiro ponto, e a reflexão deste terceiro
ponto é identificado por (C). Ao traçar uma reta passando por A e C, há uma nova
intersecção na curva e sua reflexão é identificada por D. Passando uma nova reta
em A e D, um novo ponto é encontrado e sua reflexão é identificada por E. A
segurança do esquema está em saber quantas rodadas são necessárias para sair
de um ponto inicial (A) e chegar ao ponto final (E). Caso este número seja
desconhecido, é computacionalmente inviável obtê-lo. Para curvas elípticas nos
números inteiros no módulo p (ZP) e os coeficientes também em ZP, a equação da
curva fica com a forma (STALLINGS, 2014):
y2 mod p = (x3 + ax + b) mod p
Os algoritmos Digital Signature Algorithm (DSA) e DH também podem ser
computados sobre pontos definidos por soluções de uma equação de curvas
elípticas. Os algoritmos resultantes são conhecidos como Elliptic Curve DSA
(ECDSA) e Elliptic Curve DH (ECDH). Possuem uso idêntico em corpos finitos,
porém a segurança agora está na dificuldade em calcular logaritmos discretos de
pontos de curvas elípticas (ADAMS, 1999).
Algoritmos em curvas elípticas têm se tornado alternativas mais leves
(lightweight) para evitar o alto processamento e, consequentemente, o alto consumo
de energia nos dispositivos IoT. Eles substituem os algoritmos convencionais usados
para troca de chaves, como o RSA e DH, nas novas propostas de protocolos de
segurança (NGUYEN et al., 2015).
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2.3.4 Infraestrutura de Chaves Pública
Uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) é composta por um conjunto
de hardware, software, pessoas, políticas e procedimentos necessários para criar,
gerenciar, armazenar, distribuir e revogar certificados digitais. Quando implantada
judicialmente, a ICP é capaz de fornecer suporte para autenticação, integridade,
confidencialidade e irretratabilidade. Uma solução de segurança generalizada
onde os protocolos são implantados e distribuídos usando conceitos e técnicas de
chaves públicas (ADAMS, 1999).
Ao aderir a uma ICP, o sistema poderá reduzir a sobrecarga administrativa
(quando comparada com o desenvolvimento de soluções de múltiplos pontos),
reduzir o número de senhas necessárias aos usuários finais e, consequentemente, o
suporte a elas. Os processos de segurança se tornam mais seguros, automáticos e
eficientes. A verificação das identidades pode ser feita mesmo quando elas se
encontram off-line. Aos usuários, reduz o aprendizado necessário para os serviços,
pois há um único sistema de segurança ao invés de vários (ADAMS, 1999).
Para solucionar o problema das milhares de entidades que não se
conhecem previamente e necessitam se comunicar de forma segura, a infraestrutura
possui, em número menor, as AC, entidades confiáveis e responsáveis por associar
uma identidade a uma chave pública por meio de assinatura digital. Este conjunto de
dados é chamado de certificado digital (ADAMS, 1999).

2.3.5 Certificado e Assinatura digital
Semelhante à realizada em punho, a assinatura digital também deve ser
feita por uma única entidade e deve ser verificável publicamente por qualquer outra
(via chave pública). No entanto, esta é ainda mais segura, pois forjar a chave
privada é uma tarefa computacionalmente inviável. Na criptografia simétrica, a chave
secreta precisa ser revelada ao par comunicante e a mesma não possui nenhuma
identificação individual (privada) de cada participante. Consequentemente, não é
possível que esta realize assinaturas. Para que os dados ou a assinatura não sejam
forjados, o uso de funções hash se faz necessário para provimento de integridade
(ADAMS, 1999).
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Além da identificação da entidade portadora da chave pública, os
certificados comumente possuem a identificação da AC, validade, descrição dos
algoritmos de segurança, comprimento de chaves e atributos em padrões
internacionalmente aceitos. Alguns exemplos são X.509 e Pretty Good Privacy
(ADAMS, 1999). A Figura 4 ilustra a estrutura básica de um certificado digital. O
termo DN é um acrônimo em inglês para Distinguished Name.

Figura 4 - Estrutura Básica de um Certificado Digital

Fonte: O autor

Para tratamento dos certificados comprometidos antes do prazo de
vencimento, as AC apresentam periodicamente uma Lista de Certificados
Revogados (LCR) de forma pública, usada como uma etapa na verificação dos
certificados. Para garantir maior economia na largura de banda e obter maior
velocidade nas verificações, evitando que a lista seja sempre percorrida, foi criado o
protocolo online de verificação (Online Certificate Status Protocol – OCSP), onde
uma entidade envia o identificador do Certificado para a AC requisitando seu status
e a AC responde se este é válido, revogado ou desconhecido (ADAMS, 1999).

2.4 Internet Protocol Version 6
Na era da Internet das máquinas não havia suporte à mobilidade, pois estas
eram fixas e instaladas em prédios (sites). Em 1990 houve a popularização
comercial da Internet e em 2000 a origem de uma nova era, onde os usuários são os
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elementos mais importantes, não mais apenas as máquinas. Com a chegada do IoT,
as pessoas possuem acesso à Internet em qualquer lugar e qualquer coisa também
poderá estar conectada, necessitando, para tanto, de endereços de rede suficientes
para máquinas, pessoas e coisas. Será necessário muito além do que os 4,3 bilhões
de endereços oferecidos pelo Internet Protocol version 4 (IPv4), além de outros
requisitos como segurança e mobilidade. Contemporaneamente este número de
endereços já não é suficiente, pois há mais de 7 bilhões de habitantes no planeta
(BRITO, 2015).
O Internet Protocol version 6 (IPv6) possui 128 bits, um número
consideravelmente superior em comparação ao seu predecessor (IPv4 com 32 bits).
Além disso, possui ainda mais vantagens como: cabeçalho menor e de tamanho
fixo, processamento simplificado nos roteadores e dispensa adoção de Network
Address Translation (NAT), preservando o modelo fim-a-fim. Anteriormente, no IPv4,
era comum determinar o prefixo das redes a partir da quantidade de hosts
necessários para fins de economia de endereços. No IPv6 esta divisão é fixa,
independente da quantidade de hosts que as sub-redes possuam. Todas elas terão
o tamanho /64 (Request For Comments – RFC 4291). A Figura 5 ilustra a estrutura
de endereçamento do IPv6.

Figura 5 - Estrutura de endereçamento do IPv6

Fonte: STEVE (2019) – adaptada

Até que a Internet seja completamente convertida para endereços IPv6, os
administradores precisam fazer uso de mecanismos de transição e, no geral, são
classificados como: pilha-dupla (mais de um protocolo funcionando em paralelo),
tunelamento (um ou mais sites que possuem um protocolo diferente da rede que os
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conecta) e tradução (roteadores que trafegam dados em redes com protocolos
diferentes) (BRITO, 2015).
O IPv6 também permite que toda a rede seja auto configurável, sem
necessidade de um servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Esta
funcionalidade recebe o nome de Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC),
pois não armazenam registros, apenas o prefixo da rede é distribuído por meio dos
roteadores

para

que

as

entidades

tenham

conhecimento

e

configurem

automaticamente o sufixo (identificação do host). Este último é comumente gerado
usando como base o endereço físico da placa de rede. (BRITO, 2015).

2.5 Síntese
Conforme apresentado, os principais pilares da segurança da informação
são aplicados por meio do uso e combinação de ferramentas. Algoritmos de hash,
por exemplo, são fundamentais para obtenção de integridade e geração de números
pseudo-aleatórios com baixo custo. O uso da chave pública na criptografia
assimétrica possibilita a formação de um canal confidencial entre duas entidades
que ainda não se conhecem, portadoras de suas respectivas chaves privada. Ambos
trabalhando em conjunto, fornecem assinaturas digitais e, quando distribuídas em
uma

infraestrutura

hierárquica

confiável,

possibilitam

a

propriedade

de

irretratabilidade na rede.
A pseudo-aleatoriedade se destaca na geração de chaves, possui grande
responsabilidade pelo nível de segurança fornecido. Ao ser aplicada às chaves de
sessão, impossibilita a previsibilidade por parte dos atacantes e, consequentemente,
aos textos cifrados por elas. Por meio do OTP a encriptação se torna altamente
eficiente, pois é imprevisível e ao mesmo tempo leve (baixa complexidade).
Tanto os dispositivos convencionais da atualidade quanto os de IoT
necessitam de mecanismos robustos que forneçam integridade, confidencialidade,
autenticidade e irretratabilidade. Alguns deles, como as assinaturas e certificados
digitais, são complexos para dispositivos com menor capacidade de recursos,
porém, eliminar completamente o uso dos mesmos colocam as entidades legítimas
em risco. Portanto, é possível concluir que a adaptação dos pilares de segurança
nas limitações do IoT representa um grande desafio aos pesquisadores.
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3 TRABALHOS CORRELATOS
As pesquisas foram realizadas com o propósito de identificar o estado da
arte nos processos de autenticação e troca/acordo de chaves que as propostas
existentes apresentam no cenário IoT, analisando em especial as estratégias,
organização da rede e mecanismos de segurança adotados.

3.1 Critérios de Seleção e Comparação
Foram consideradas as bases: IEEE, ACM e SCOPUS por serem
reconhecidas mundialmente pela produção literária de alta qualidade e incluírem as
principais revistas e eventos científicos na área da computação. Como critério de
inclusão,

foram

selecionados

experimentos

que

sejam

publicados,

preferencialmente, a partir de 2013.

3.2 Trabalhos selecionados
O corpus literário é composto por dez trabalhos científicos, analisados de
forma crítica e comparativa em seus pontos positivos e negativos. Os estão
organizados com base em suas áreas de concentração: Wireless Sensor Network;
Dispositivos móveis; RFID e CPS e Soluções Genéricas.
Do critério de análise, são considerados os seguintes pontos: fases do
protocolo, ferramentas de segurança e arquitetura da rede.

3.2.1 Wireless Sensor Networks
Fan e Niu (2017) destacam a importância da privacidade e anonimato em
IoT. Dividem a arquitetura da rede em camadas, denominando-as como: Perception,
Network e Application. A camada Perception consiste na variedade de sensores e a
captura de informações do ambiente. A Network é responsável pelo núcleo da rede
(semelhante à arquitetura de redes mobile) e possui a gestão e transmissão da
informação. E por fim, a camada Application, que faz a interface dos dispositivos
com a sociedade. Os autores também definem 3 tipos de entidades: sensores,
gateways e usuários. Sensores adquirem informação do ambiente, usuários
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acessam os sensores para obtenção da informação e o gateway (GWN) faz o
intermédio da comunicação. Mencionam o protocolo proposto por Arasteh (2016),
apresentam as vulnerabilidades encontradas no processo de negociação de chaves
e propõem um novo algoritmo corrigindo as mesmas. O GWN é uma entidade que
deve ser totalmente confiável, pois este fará a distribuição das chaves de sessão e,
por não fazer uso de criptografia assimétrica, deve ser inicializado previamente pelo
administrador da rede, incluindo o cadastro dos usuários, sensores e seus
passwords. Para que cada sensor tenha sua chave individual com o GWN, as
mesmas são calculadas na forma h(IDj || XGWN), onde IDj é a identidade do sensor j e
XGWN a chave conhecida apenas por GWN e pelo o administrador da rede. O
protocolo possui 5 fases: inicialização, registro de sensor, registro de usuário, login,
autenticação e troca de chaves. As etapas de cada fase são validadas em forma de
desafio, por meio do cálculo de funções hash e operações XOR em números
pseudo-aleatórios, timestamps e identificadores. As chaves de sessão são geradas
por operações do tipo h(IDi || IDj || K), onde K é um número aleatório único gerado
em cada sessão.
Assim como em Fan e Niu (2017), Wei Zhang (2017) também faz um
aprimoramento de outro protocolo. A autenticação do usuário é baseada em
identificadores e o acordo de chaves em criptografia de curvas elípticas, na
arquitetura cliente-servidor. Identificam falhas relacionadas ao anonimato e afirmam
que muitos algoritmos de autenticação que usam funções hash e criptografia
simétrica, foram desenvolvidos para sistemas embarcados. Entretanto, utilizar
apenas estas duas tecnologias trazem por consequência o armazenamento de
dados sobre o usuário e suas respectivas chaves, gerando trabalho de manutenção
nas mesmas. Mencionam a criptografia de chave pública para amenizar estes
problemas e alertam que em alguns dispositivos ela pode demorar para ser
executada e ter um consumo mais elevado de energia. Na proposta dos autores não
há informação sobre a identidade do usuário durante a comunicação, com exceção
de uma identidade anônima gerada pelo protocolo. Ainda na fase de inicialização,
são necessários 4 algoritmos de hash seguros e distintos e um MAC. São usados
em operações específicas como cálculo de identidade real e anônima, geração de
chave (para MAC), geração de chave de sessão, etc. Na fase de autenticação,
cliente e servidor são desafiados e ambos autenticados trocando números
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aleatórios, identificadores e timestamps via ECC e MAC. Nessa fase todas as
funções hash são usadas. A proposta também apresenta a operação de atualização
de chave privada, porém ainda na fase de registro do cliente, o servidor é quem gera
a mesma. Em comparação com as fases de Fan e Niu (2017), a proposta de Wei
Zhang (2017) não possui a fase de registro de nó.
Arasteh (2016) apresenta uma divisão do cenário semelhante à Fan e Niu
(2017). Os usuários se autenticam no GWN e há uma entidade totalmente confiável
chamada “System Administrator” (SA). Os usuários também precisam enviar suas
credenciais (passwords) ao SA e os nós precisam de uma chave pré-compartilhada
com o GWN. O protocolo não faz uso de criptografia assimétricas. Durante todas as
fases são apenas sucessivos cálculos de funções hash e operações XOR entre
identificadores, números aleatórios e valores pré-compartilhados. O processo de
negociação de chaves envolve as 3 entidades, também em forma de desafio.
Mesmo se destacando por ser mais leve, a proposta de Arasteh (2016) necessita de
mais de 18 cálculos de hash para que todas as fases sejam concluídas.
A proposta de Wu (2017) também é baseada na análise dos protocolos
estudados por Arasteh (2016) e, após identificar falhas de segurança, apresentam
um novo esquema de autenticação multi-gateway. O autor faz a divisão das
entidades conforme Fan e Niu (2017) e Arasteh (2016), contudo, destaca que os
gateways devem ser ricos em recursos computacionais. Apresenta também o
problema do custo de envio e recebimento de mensagens na medida em que os
dispositivos ficam mais distantes e a rede fica maior. Por consequência, o número de
gateways também deve crescer proporcionalmente – uma observação importante
para fornecimento de disponibilidade, que não foi mencionada de forma explícita nos
trabalhos anteriores. No esquema há uma classificação de gateway próximos ao
usuários (referenciado como Home Gateway node – HMGW) e os gateways
externos (Foreign Gateway – FGWN). Por meio deste último os usuários possuem
acessos aos sensores que estão fisicamente mais próximos. A Figura 6 apresenta
um exemplo da infraestrutura. Todo par de gateway deve possuir uma chave
pré-compartilhada e os usuários devem, por meio seguro, alimentar a base de dados
do HMGW, informando suas identidades e chaves. Semelhante à Arasteh (2016), as
fases de login, autenticação e troca de chaves não fazem uso de criptografia
assimétrica, sendo necessário pré-compartilhamento de informações entre todas as
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entidades envolvidas, consecutivas operações XOR e cálculos de hash. Este,
porém, apresenta em especial uma pseudo-identidade aos nós que é alterada a
cada novo login.

Figura 6 - Estrutura Multi-Gateway

Fonte: WU (2017)

A temática Wireless Body Area Network (WBAN) é abordada em Koya e
Deepthi (2018), destacando o quanto está se tornando importante na área da saúde.
Por meio da WBAN é possível fornecer informações para diagnósticos e tratamento
de várias doenças, no entanto, as aplicações nesse cenário são prejudicadas devido
ao alto nível de privacidade necessário aos registros e informações de médicos e
pacientes. As entidades do protocolo são compostas por “miniaturas” de sensores
acoplados ao corpo da pessoa, que fazem a coleta de dados do usuário: pressão
sanguínea, batimentos cardíacos, temperatura do corpo, etc. Um super nó,
dispositivo com mais capacidade e totalmente confiável, se localiza ao pulso para se
comunicar com os mini-sensores e transmitir as informações para um hub-node que
intercepta a comunicação diretamente com o acesso do administrador (server
medical). Os sensores são usados para gerar “bio chaves” (com base na biometria)
ao invés do método comum, via PRNG. Assim como o apresentado em Lu et al.
(2018), não fazem uso de criptografia assimétrica, possuem mecanismo para
anonimato (identidade temporária), utilizam timestamps e necessitam de valores
pré-compartilhados, inclusive entre o administrador e os microssensores para que
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seja gerado o registro das identidades. A Figura 7 apresenta a arquitetura de um
sistema WBAN.

Figura 7 - Arquitetura de um sistema WBAN

Fonte: KOYA e DEEPTHI (2018)

3.2.2 Dispositivos Móveis
Na proposta de Jebri et al. (2018), os autores se baseiam no modelo
Identity-Based Encryption (IBE) e também fazem uso de ECC. Conforme
apresentado na proposta de Fan e Niu (2017), a importância da privacidade
(estratégia para anonimato) é destacada, apresentando mecanismos de ocultação
assim como o proposto em Wei Zhang et al. (2017). Há também uma divisão no
cenário, semelhante em Fan e Niu (2017), entretanto, os autores classificam as
entidades como: sensores dos quais também podem ser smartphones, tablets, etc –
cada sensor possui sua identidade real e virtual, Base Station (BS – que também
podem ser classificados como nós de sensores) e o servidor, que é a entidade
confiável, sendo também um CDC. O servidor armazena a identidade real e virtual
de todos os nós na rede. As identidades virtuais são usadas para autenticar os
clientes em forma de desafio por meio de algoritmos de hash e criptografia simétrica.
Cada nó possui uma chave secreta para se comunicar com o servidor e as BS.
Diferente de Wei Zhang et al. (2017), nesta proposta cada nó é responsável por
gerar seu par de chaves e as chaves de sessão são calculadas por meio da chave
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privada do dispositivo e pela chave pública do seu adjacente e(sx1P, x2P), onde e é a
função de emparelhamento, s a chave secreta e x1 e x2 números aleatórios. Os
autores não explicitaram, mas também deve existir o processo de cadastro das
identidades na inicialização do algoritmo. Caso não exista, não será possível haver
desafios com o CDC. Em comparação com as demais propostas, esta apresentou
troca de chave fim-a-fim entre um par de entidades finais.
Em Qikun Zhang et al., (2018), é apresentado um criptossistema assimétrico
de acordo de chaves baseado em atributos de encriptação (attribute-based
encryption). Os participantes fazem uso de ECC, transmitindo a parte pública uns
aos outros e mantendo suas identidades reais de forma privada, individualmente. O
protocolo é dinâmico e possui como propósito a obtenção de uma chave pública em
comum com toda a rede. Há mecanismos para que o próprio nó possa verificar sua
contribuição na geração das chaves. Todo o grupo deve atualizar a chave durante a
entrada ou saída de um nó na rede. O modelo também é baseado no IBE,
necessitando de um CDC confiável e este transmita parâmetros para criação das
chaves públicas e informações dos atributos para todos os nós-clientes, sendo um
intermediador no processo de registro das entidades ao mesmo tempo em que se
responsabiliza por operações custosas. A segurança da proposta está baseada no
problema do logaritmo discreto aplicado ao Inverse Computational DH (ICDH) e
apresentou baixo consumo de energia quando comparado com os demais
algoritmos de acordos de chaves em grupo, principalmente quando ocorre aumento
no número de nós na rede.

3.2.3 RFID e CPS
Alamr et al. (2018) afirmam que as tecnologias RFID ainda possuem muitos
problemas e sofrem vários ataques devido ao canal de segurança que fazem uso e,
para eliminar parte dessas vulnerabilidades, propõem um esquema que aplica o
algoritmo ECDH. No geral, definem o cenário em 3 categorias: tags, leitores e base
de dados. Na proposta, uma das principais propriedades fornecidas pelo uso das
chaves públicas são: autenticação mútua (tag e leitor), anonimato (não há
divulgação de identidades) e forward secrecy, pois fazem uso de novas chaves a
cada nova sessão. Para que estas propriedades sejam adquiridas apenas por
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operações XOR e/ou cálculo de hash, seria necessário mais interações, inclusive,
envolvendo outras entidades de confiança, assim como apresentado nas propostas
de Fan e Niu (2017), Arasteh (2016) e Wu (2017). Porém, este trabalho se destacou
por apresentar menor número de fases e simplificação em suas etapas
simplesmente por aderirem a criptografia assimétrica. O processo de autenticação
acontece simultaneamente com a troca de chaves. Não ficou explícito na proposta,
mas existe a necessidade da troca da parte pública do ECDH previamente para que
as entidades confiem na chave do adjacente. Por fim, os autores destacaram que a
proposta de trabalho é dedicada para aplicações que não necessitem de base de
dados com alta persistência, pois as informações são mantidas apenas em memória
nos dispositivos.
Um cenário de aplicação não mencionado nas outras propostas é
apresentado em Lu (2018), os Cyber Physical System (CPS). No geral, a estratégia
e mecanismos utilizados na autenticação e troca de chaves são semelhantes com as
propostas apresentadas em sensores, em especial com os trabalhos de Fan e Niu
(2017) e Wu (2017). Os Autores dividem o cenário entre usuários, gateways e, no
caso da proposta, dispositivos CPS. Assim como em Arasteh (2016), utilizam uma
identidade anônima para proteger a identidade real e não aderem ao uso de chaves
públicas, sendo necessário a passagem prévia de informações como: identidade
anônima, hash de senhas e chave secreta para os nós se comunicarem com o
gateway. Os autores propõem uma mudança na senha dos usuários, porém esta
deve ser feita manualmente e, para que possibilite a operação, o usuário deve
informar o password antigo. Seja r um número aleatório, PW e PW’ as senhas antiga
e nova, respectivamente, IDg a identidade do gateway, K uma das chaves simétricas
compartilhadas e ISMI a identidade anônima. A mudança de senha acompanha a
seguinte operação: Ni ⊕ h(PWi || ri) ⊕ h(PWi’ || ri), onde Ni é o resultado da operação
h(ISMIi || IDg || K) ⊕ h(PWi || ri).

3.2.3 Soluções Genéricas
Em Liu (2012) os autores classificam as entidades apenas como usuários ou
dispositivos e destacam a importância do IPv6 por possibilitar o fornecimento de um
endereço único a cada entidade. O protocolo possui gateways que se
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responsabilizam pelo cadastro e autenticação das “coisas” (Registry Authority – RA)
e estes possuem recursos suficientes para se responsabilizarem pelo processo e
auditarem as interações com os nós. Destacam o problema de confiança mútua que
as entidades apresentam ao serem desconhecidas e, sem que esta seja resolvida, a
autenticação ponto-a-ponto não pode ser bem sucedida. O processo de
autenticação acontece com base na RA responsável pelos objetos e esta também
fornece as chaves privadas dos mesmos, que são geradas por meio da identidade
dos usuários. Há também a entidade Home Registration Authority (HRA), uma
segunda entidade de confiança que compartilha a base de dados com a RA e
também participa do processo de autenticação, desafiando os usuários por meio de
identificadores previamente compartilhados. Esta é responsável por afirmar para a
RA se um usuário respondeu corretamente o desafio ou não. Ao concluir com
sucesso, a fase de negociação de chaves é iniciada por meio de informações
secretas, identidades, ECC e os algoritmos de hash, usados simultaneamente para
trocar informações aleatórias (identificadas como a e b) e para formar a chave de
sessão, feita por meio do cálculo h(ab.P), sendo P um ponto em uma curva elíptica.
Para evitar a invasão de dispositivos e fornecer autenticação apenas aos usuários
legítimos, os autores propõem o uso de certificado digital.

3.3 Análise Comparativa
É possível identificar que os pesquisadores priorizam a privacidade dos
usuários. A maioria dos trabalhos apresentou operações para a proteção da
identidade real trafegada na rede por meio de identificadores virtuais, gerados
durante a execução do protocolo ou previamente estabelecidos.
Apenas Jebri (2018) e Alamr (2018) apresentaram soluções de negociação
de chaves fim-a-fim entre máquina-máquina e/ou usuário-máquina (via ECC). A
maioria dos trabalhos contam com uma terceira entidade para fornecer chaves de
sessão ou participar da geração de uma nova chave entre um par comunicante.
Assim como destacado na Seção 2, caso esta entidade seja comprometida, a
confidencialidade de toda a rede também será, além de precisar estar sempre
disponível para que a comunicação entre os nós aconteça.
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Algoritmos de hash e operações XOR são frequentemente usados para não
onerar o processamento dos dispositivos, evitando ao máximo a criptografia
assimétrica. Estes realmente se mostraram mais leves ao serem comparados com
soluções de ECC. Todavia, esta estratégia tornou as fases dos protocolos mais
longas, com várias operações e consequentemente abrindo mais espaço para
exploração de vulnerabilidades. Não fazer uso da criptografia assimétrica também
trará por consequência a necessidade de informações pré-compartilhadas entre as
entidades, algo que pode gerar muito trabalho aos administradores que mantêm
redes com centenas ou milhares de dispositivos. Dos trabalhos que adotaram a ECC
Wei Zhang (2017); Jebri (2018); Qikun Zhang (2018); Alamr (2018) e Liu (2012),
todos apresentaram simplificação em seus processos e até mesmo um menor
número de fases no protocolo. Permanecendo, comumente, entre 3 ou 4 fases:
inicialização, registro, autenticação e negociação de chaves.
A estratégia para fornecimento de alta disponibilidade é pertinente em IoT
devido a quantidade de dispositivos que podem existir na mesma rede. Apenas Wu
(2017) destacou uma solução, onde determinadas entidades intermediárias são
responsáveis pelos nós mais próximos a elas, realizando operações mais complexas
e se comunicando-se com outras entidades de confiança.
Outra necessidade pertinente em IoT é o modelo de comunicação, a maioria
das propostas, com exceção de Fan e Niu (2017) e Liu (2012), estão na forma
cliente-servidor/usuário-sensor. Por ser uma rede heterogênea e, para que a mesma
não fique unilateral, os protocolos também devem possibilitar comunicações na
forma cliente-cliente, servidor-servidor, usuário-usuário, sensor-sensor, etc. Ainda
sobre a diversidade dos dispositivos, um ponto não favorável é a área específica de
aplicação que os protocolos possuem. As estratégias para a IoT devem ser
direcionadas para além de sensores e dispositivos móveis com baixo recursos
computacionais. Com exceção de Liu (2012) e Jebri et al. (2018), os trabalhos
apresentaram soluções para nichos fixos (WSN, RFID ou CPS). Nenhum deles
apresentou um modelo universal para tratamento de entidades. Em Liu et al. (2012),
os nós são identificados como “coisas” em geral, porém, não apresentam
mecanismos alternativos para dispositivos que não suportem a ECC, por exemplo.
Além disso, também não foi possível identificar soluções que classificam os
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dispositivos com base nos recursos que cada um possui para que cooperem na
segurança da rede.
A adaptação de uma entidade totalmente confiável se mostra bastante
necessária. Esta é comumente capaz de distribuir chaves simétricas, definir ou gerar
identificadores, manter o cadastro de dispositivos e usuários, distribuir chaves
públicas e, em alguns casos, até mesmo gerar as chaves privadas dos dispositivos
finais. É trivial notar o quanto são cruciais para a segurança e, infelizmente, apenas
Fan e Niu (2017) apresentaram uma possibilidade de verificação segura de
identidade. Os demais trabalhos afirmam que suas propostas são resistentes ao
ataque man-in-the-middle, mas não apresentam mecanismos que forneçam
irretratabilidade ou a forma como as entidades irão confiar no nó confiável. Estas
necessidades se tornam ainda maiores nos casos em que comunicações se
estendem para além de uma rede/administração local.
O Quadro 1 apresenta um comparativo entre as propostas estudadas na
literatura e a proposta desta dissertação.

Quadro 1 - Comparação entre as Propostas
Propostas

[1]

[2]

[3]

[4]

[FAN e NIU. 2017]

X

[ZHANG, W. et al., 2017]

X

X

X

[JEBRI et al., 2018]

X

X

X

[ARASTEH et al., 2016]

X

X

[WU et al., 2017]

X

X

[ZHANG, Q. et al., 2018]

X

[ALAMR et al., 2018]
[LIU et al., 2012]

X

X

X

X

X

X

X

X

[KOYA e DEEPTHI, 2018]

X

X

X

X

[6]

X

X

X

[LU et al., 2018]

Esta dissertação

[5]

X

X

X

Fonte: O autor
[1] Certificado Digital

[2] Cliente-servidor/Dispositivo Auxiliar

[3] ECC

[4] Anonimato

[5] Negociação fim-a-fim

[6] Cooperação

X
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A comparação entre as propostas demonstra o quanto o uso de operações
assimétricas ainda se encontram restritas (ECC e certificado digital) e o quanto as
estratégias para a cooperação de segurança entre os dispositivos ainda se
encontram

escassas,

sendo,

em

sua

maioria,

propostas

na

arquitetura

cliente-servidor, que priorizam o anonimato. Logo, a elaboração de uma solução que
abranja todos estes requisitos proporcionará mais eficiência (do ponto de vista de
segurança) ao ser aplicada em IoT.

3.4 Síntese
Após analisar as propostas encontradas na literatura, foi possível identificar
que funções hash e operações XOR são alternativas lightweight, porém evitar o uso
de ECC causará maior custo quanto a manutenção dos dispositivos e também
aumentará o número de fases e interações entre os mesmos na execução dos
protocolos.
O uso de entidades de confiança (ou servidores) pode contribuir
significativamente para o desempenho da rede, pois realizam as operações mais
complexas, armazenam informações sensíveis e fazem o intermédio na troca/acordo
de chaves. Entretanto, a alta dependência dessas entidades apresenta um risco à
confidencialidade e disponibilidade de toda a rede caso sejam comprometidas ou
entrem em falha.
Por fim, a escassez de mecanismos de irretratabilidade e arquiteturas que
flexibilizam a segurança da rede é evidente. As propostas fazem uso de entidades
de confiança, mas esta se mantém restrita a quem as administra. Os nós finais
realizam sempre as mesmas operações, sejam eles dispositivos ricos em recursos,
sejam eles sensores. Apresentar soluções para tratamento destes problemas
representa um diferencial diante das propostas estudadas.
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4 ESQUEMA HIERÁRQUICO DE AUTENTICAÇÃO E ACORDO DE CHAVES
Após a identificação das necessidades discutidas na Seção 3, a proposta do
autor é elaborada com base na pergunta de pesquisa: “Como fornecer
irretratabilidade e negociação de chaves fim-a-fim em redes heterogêneas de
dispositivos?”. Nesta seção serão apresentadas as estratégias, fases do esquema e
análises de segurança, com a finalidade de encontrar uma resposta para a pergunta
supracitada.

4.1 Estratégias
Se a criptografia assimétrica simplifica as fases do protocolo e fornece
facilidade na manutenção da rede, então aderir a uma ICP será mais vantajoso,
pois, conforme descrito na Subsubseção 2.3.4, a infraestrutura reduz a necessidade
de senhas e possibilita assinatura digital, resolvendo o problema da irretratabilidade.
Todas estas vantagens unificadas em um único mecanismo.
Por ser uma rede heterogênea de dispositivos, estes serão classificados
quanto aos seus recursos de forma hierárquica para que possam cooperar uns com
os outros. Os dispositivos de nível 1, 2 e 3 são identificados como N1, N2 e N3,
respectivamente. N1 e N2 confiam em N3 e, por possuírem mais recursos, os N3
serão provedores de operações custosas aos dispositivos de níveis mais baixos, em
especial: operações com certificados aos N1 e N2 e quaisquer operações
assimétricas aos N1. Os dispositivos N3 também são identificados como
intermediadores.
Dispositivos N1, por apresentarem baixo poder de processamento e
memória, devem solicitar aos N3 que realizem seus processos de autenticação e, ao
ser concluído, receberão uma chave, chamada Master Key (MK). Esta irá realizar
criptografias OTP com números pseudo-aleatórios para a formação da Session Key
(SK).
O Quadro 2 apresenta um exemplo de classificação de dispositivos e suas
respectivas operações. O termo “complexidade” se relaciona ao custo computacional
necessário. A coluna “Características” foi elaborada com base na classificação de
dispositivos de Neto (2018).
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Quadro 2 - Hierarquia de Dispositivos
Nível do
dispositivo

Características

Processo de segurança
necessário

Dependência

1

Memória < 512 MB, sem disco,
microcontrolador, consumo de
energia < 561 mW

Cálculos de funções hash,
operações XOR, PRNG e
criptografia simétrica
(baixa complexidade)

Dispositivos nível 3 devem
verificar assinaturas e
entregar as MK já
negociadas à eles

2

512 MB <= Memória <= 2 GB,
cartão SD, mono e multi-cores ,
0.5W < consumo de energia <
13.2W

Operações de N1 + ECC
(média complexidade)

Dispositivos de nível 3
devem verificar as
assinaturas e entregar a
chave pública dos
destinatários à eles

3

Memória > 2GB, Disco Rígido,
multi-cores, Consumo de
energia > 7.5W

Operações de N1 e N2 +
Verificação de assinatura de
AC (RSA), LCR/OCSP,
validade e demais
operações com Certificados
(alta complexidade)

Completamente
independente

Fonte: O autor

Além do padrão de dados como data de validade, LCR e assinatura da AC,
o certificado possui o endereço IPv6 global do dispositivo. Por existir comunicação
fim-a-fim e processamento nas entidades finais, o modelo conceitual adotado para
aplicação do esquema será o fog computing.

4.2 Fases do Esquema
O esquema proposto é composto por 3 fases: inicialização; autenticação e
acordo de chaves. A inicialização é necessária para o administrador definir a
hierarquia da rede e distribuir chaves entre os dispositivos mais restritos e
intermediadores. As fases seguintes operam e se mantêm de forma automática.

4.2.1 Inicialização
Para inicializar a rede o administrador deve realizar as seguintes operações:
●

Classificar os dispositivos com base nos recursos computacionais (N1, N2 e N3);

●

Disponibilizar ao menos um N3 com CD para ser o intermediador da rede;
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●

Cadastrar nos dispositivos N1 e N2 suas respectivas MK com os intermediadores.

Cada dispositivo que necessite de um intermediador deve possuir uma MK
pré-compartilhada e exclusiva com ele.
Ao iniciar, os N1 usam a MK para estabelecer um canal seguro com o N3.
Quanto aos N2, a chave MK é usada para autenticar via HMAC suas chaves
públicas ECC (identificadas como Pubk) aos N3 e vice-versa. Em outras palavras,
todos os N2 devem possuir a Pubk de seu intermediador N3 e o N3 deve possuir a
Pubk de todos os N2 que realiza intermédio. Estes mesmos procedimentos
acontecem ao adicionar novos nós em uma rede já existente.

4.2.2 Protocolo de Autenticação
O par de entidades é identificado como Alice e Bob, sendo cada um deles
intermediadores de redes distintas. A verificação de LCR, validade, assinatura
digital, e endereço IPv6 são sintetizados em uma operação que recebe o nome de
“autenticação forte”. Este processo é descrito a seguir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A: {Hello, CDAlice} → B
B: {Hello, CDBob} → A
A: TLSKey(M1) → B
B: TLSKey(M2) → A
A: Vamos começar! → B
A e B: MK = h(M1 || M2)

O operador → para este caso indica envio de informação de uma entidade
para outra. Alice solicita o início da comunicação (Hello), apresentando seu
certificado digital (CDAlice) para Bob. Caso ele deseje se comunicar com ela, Bob
verifica CDAlice e, sendo válido, transmite seu certificado digital (CDBob) para Alice.
Ela, então, recebe e verifica o CDBob e ambos realizam a autenticação forte.
Adiante, Alice e Bob, por meio de uma conexão segura estabelecida pelo
protocolo TLS, trocam uma string de bits aleatórios (M1 e M2, respectivamente passos 3 e 4). Após ambos estarem em posse da parte aleatória de seu adjacente,
Alice solicita o início da comunicação (passo 5) e ambos calculam o hash da
concatenação das strings trocadas para obtenção da MK (passo 6). Caso Alice e/ou
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sejam intermediadores, a MK formada é transmitida ao dispositivo IoT de suas
redes.

4.2.3 Protocolo de Acordo de Chaves
Após ambas as entidades finais, também simbolizadas por Alice e Bob,
terem posse da MK, o processo de negociação da SK se inicia. A chave MK deverá
ser o dobro do comprimento (em bits) da SK, pois a MK será dividida em duas partes
iguais, sendo cada uma delas chaves OTP (identificadas por OTPk1 e OTPk2 –
passo 1), conforme descrito a seguir:
1. A e B: MK = (OTPk1, OTPk2)
2. OTPk1 ⊕ RkA = EA

A: EA → B

3. OTPk2 ⊕ RkB = EB

B: EB → A

4. A: EB ⊕ OTPk2 = RkB

B: EA ⊕ OTPk1 = RkA

5. A e B: RkA ⊕ RkB = SK
6. A e B: h( RkA || RkB ) = MK’

No acordo de chaves, Alice e Bob irão gerar, individualmente, uma chave
randômica (Random Key – RK) do mesmo comprimento das OTPk’s (RkA e RkB).
Alice criptografa (via OTP) a chave OTPk1 com RkA e envia o resultado (EA) para
Bob. Bob faz o mesmo procedimento com OTPk2 e RkB e envia EB para Alice (passo
2 e 3). Neste ponto, Alice e Bob possuem EA e EB e ambos também podem decifrar o
“E” recebido para obtenção da Rk de seu adjacente (passo 4). Em seguida, uma
operação de XOR é aplicada com RkA e RkB, formando, finalmente, a chave
simétrica SK (passo 5). Esta irá permanecer até o fim da sessão estabelecida e, ao
final, por meio da aplicação do algoritmo hash na concatenação das RK’s trocadas, a
nova chave master MK’ é obtida para a próxima sessão entre Alice e Bob (passo 6).
Quando ambas as entidades estão em posse da mesma MK, não há
necessidade de passarem pelo processo de autenticação novamente (Subsubseção
4.2.2). Todo este conjunto de operações do acordo de chaves recebeu o nome de
Hash-based One-Time pad key (HOTk). O Quadro 3 a seguir apresenta um
exemplo prático do processo em valores hexadecimais.
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Quadro 3 - Exemplo do algoritmo HOTk
- Chave compartilhada:
MK = b8ad4e983fce372c10abe43d65bfe8bca66e1494e875c1b66c237953d73d8efa
- Divisão em partes iguais:
OTPk1= b8ad4e983fce372c10abe43d65bfe8bc OTPk2= a66e1494e875c1b66c237953d73d8efa
- Números pseudo-aleatórios:
RKa = 65c58af6fefc83e6474c5d047f5f8929 RKb = b1ab97be8c0a9b70a8623afbeeab7583
- Geração e troca de texto cifrado :
RKa ⊕ OTPk1 = dd68c46ec132b4ca57e7b9391ae06195 = Ea
RKb ⊕ OTPk2 = 17c5832a647f5ac6c44143a83996fb79 = Eb
- Decodificação de E’s e geração da chave de sessão:
Ea ⊕ OTPk1 = RKa
Eb ⊕ OTPk2 = RKb
RKa ⊕ Rkb = d46e1d4872f61896ef2e67ff91f4fcaa = SK
- Ao fim da sessão, geração da nova MK para ser usada na próxima comunicação:
SHA-256(RKa || RKb) =
0190037f694da9bcb835d41b40c4c8fc505950a19d9b7e6d964bff635bbce89a = MK’

Fonte: O Autor

4.3 Estratégia para a Classificação dos dispositivos
Os N3, por possuírem mais recursos e realizarem as operações mais
complexas, realizarão todo o processo de autenticação aos N1 e, após a negociação
da MK com o destinatário, esta é transmitida por meio do canal seguro ao solicitante
e então é descartada de N3. Para os N2, os N3 apenas realizam a autenticação
forte com destinatário e, sendo válido, obtêm a Pubk presente no certificado do
destinatário e assinam via ECC para que a verificação possa ser feita de forma
mais leve aos N2.
O principal propósito da classificação dos dispositivos é possibilitar a criação
da hierarquia, fazendo com que remetente e destinatário, seja qual for o nível
destes, realizem com segurança a fase de acordo de chaves de forma
independente (Subsubseção 4.2.3).
Toda comunicação se inicia com o remetente estabelecendo conexão com o
destinatário. Caso o destinatário seja um dispositivo dependente (N1 ou N2), o
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mesmo envia o IPv6 de seu intermediador de confiança para que o remetente,
então, realize as operações de segurança necessárias. A próxima Subsubseção
apresentará exemplos detalhados em diferentes cenários de comunicação.

4.3.1 Comunicação na mesma rede
Caso o remetente e o destinatário sejam dispositivos dependentes e
possuam o mesmo intermediador, caracteriza-se como uma comunicação na mesma
rede e, para este cenário, não há necessidade de certificado digital. A Figura 8
apresenta uma ilustração.
Figura 8 - Conjunto de dispositivos na mesma rede

Fonte: O Autor

Quando “X” deseja se comunicar com “V” (N1-N1), “A” apenas envia uma
mesma MK ao par por meio do canal seguro que já possui individualmente com cada
um deles. Este mesmo procedimento é feito para qualquer comunicação que
envolva um dispositivo N1 como remetente ou destinatário.
Na comunicação com extremidades N2 (dispositivos “Z” e “W”), ambos
possuem a Pubk do intermediador “A”. Neste caso, “A” realiza apenas a assinatura
da Pubk do remetente e entrega ao destinatário e vice-versa, possibilitando que “Z”
e “W” verifiquem a assinatura de “A” e, sendo válida, negociem a MK de forma
independente entre eles, executando as mesmas operações dos passos 3, 4, 5 e 6
da fase de autenticação, porém protegendo suas partes aleatórias (M1 e M2) por
meio de suas chaves ECC.
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4.3.2 Comunicação em redes distintas
As mesmas necessidades da comunicação na mesma rede também se
aplicam em redes distintas. A diferença é que neste cenário os intermediadores irão
se autenticar. A Figura 9 apresenta os casos onde as extremidades são
dependentes:
Figura 9 - Conjunto de Dispositivos em Redes Distintas

Fonte: O Autor

“X” solicita o início da comunicação diretamente para “Y” e este responde
que seu intermediador é “B”. “X” solicita, então, para “A” que deseja se comunicar
com “Y”, informando que o intermediador dele é “B”. O passo seguinte, onde “A” e
“B” se comunicam, é ilustrado na Figura 9. Ao final do processo de autenticação,
ambos (X e Y) obtêm a MK negociada por seus intermediadores e iniciam o
processo de acordo de chaves (HOTk) de forma independente.
O mesmo princípio se aplica à comunicação entre “W” e “Y”. Porém, para
que a interação fique mais independente, “C” e “D” realizam apenas o processo de
autenticação forte um do outro. Sendo válidos, “D” obtém a chave pública presente
no certificado de “C”, possibilitando a verificação da assinatura, conforme apresenta
a Figura 9. Ao final da negociação direta entre “W” e “D”, “D” entrega a chave MK ao
“Y”.
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No caso de N2 nas duas extremidades, os intermediadores precisarão
apenas se autenticar, verificar e assinar a Pubk do adjacente. Sendo válidas, irão
substituir a assinatura do intermediador adjacente pela sua própria e enviam aos
seus respectivos dependentes, assim como ilustra a comunicação entre “E” e “F”.
No caso de ao menos uma das extremidades ser independente, o processo
é simplificado. A Figura 10 apresenta os 3 casos possíveis:
Figura 10 - Comunicação com Nó independente em Redes Distintas

Fonte: O Autor

Na ilustração acima, “X’ solicita o início da comunicação com “B” e este
último informa que é N3 (independente). “X” precisa apenas solicitar para “A” uma
MK negociada com ele. No caso da comunicação de “Y” e “B”, “B” e “C” realizam a
autenticação forte e, sendo válido, “C” assina a PubK de “B” e “Y” e faz o envio para
as extremidades, possibilitando que ambos verifiquem a Pubk do adjacente por meio
da assinatura de “C”. Por fim, quando há dois dispositivos independentes (no caso
de “Z” e “B”), todo o processo de autenticação e acordo de chaves acontece entre
ambos.
4.4 Fluxo completo (handshake)
A Figura 11 ilustra o fluxo completo do esquema, numerado conforme as
Subseções 4.2.2 e 4.2.3.
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Figura 11 - Ilustração do Esquema (Handshake)

Fonte: O Autor

Na ilustração, as cores, vermelho, azul e verde, indicam o nível de
complexidade das operações (alta, média e baixa, respectivamente) bem como os
dispositivos aptos a executarem as mesmas, conforme a hierarquia proposta.

4.5 Análise de segurança
Serão apresentadas as análises de segurança em cada protocolo do
esquema e na estratégia de classificação dos dispositivos, descrevendo as
vantagens e os cuidados a serem observados.
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4.5.1 Análise da Inicialização
O uso do IPv6 oferece como vantagem o descarte de gerações,
manutenções e armazenamento de identidades (anônimas e/ou reais). Posui
endrereços únicos, globalmente padronizados e a estratégia para anonimato é
simplesmente não criar identificadores. Ao evitar o mascaramento de rede (NAT), o
administrador obtém como benefício a auditabilidade nas comunicações quando
necessário. A descrição do endereço no certificado terá por adição um mecanismo
forte contra anti-spoof, pois será comparado com o endereço em uso pela entidade.
Outro benefício pelo uso do endereçamento é a simplificação no controle de
acessos, levada ao nível de rede, que pode ser feita localmente ou por dispositivos
de perímetro, como firewalls. Quanto menor forem as requisições à aplicação do nó
final, maior será sua disponibilidade.
O trabalho reservado ao administrador é apenas no cadastro das MK nos
dispositivos e, a menos que algum dispositivo seja comprometido, não precisará
fazer manutenções posteriores, como atualizações de chaves MK e SK, pois o
próprio HOTk se responsabiliza por essas operações automaticamente. O cadastro
na inicialização também evita que os dispositivos com menos recursos (N2 e N1)
façam uso ou verifiquem certificados, poupando-lhes das altas complexidades de
processamento.

4.5.2 Análise do Protocolo de Autenticação
Com a adoção de certificado digital nos dispositivos que o suportarem, estes
serão identificados com a propriedade de irretratabilidade, garantida pela assinatura
digital de uma AC pertencente a ICP confiável e, por serem intermediadores,
fornecerão essa propriedade para toda a rede, indiretamente. O ataque
man-in-the-middle e demais tentativas de falsificação de identidade se tornam, desta
maneira, operações impraticáveis, até mesmo entre redes que não possuem
informações pré-compartilhadas.
Para os casos onde os N2 negociam uma MK individualmente, a Pubk do
adjacente pode ser verificada também de forma irretratável, por meio da assinatura
do N3 responsável pela intermediação, impossibilitando novamente o ataque
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man-in-the-middle. Negociar chaves simétricas por meio assimétrico não será um
processo custoso às entidades legítimas, pois as Pubk são ECC e, conforme
mencionado no referencial teórico (Subsubseção 2.3.1), é um processo seguro
contra espionagem. Por outro lado, para as entidades maliciosas, decifrar uma
criptografia assimétrica, sem o conhecimento da chave privada relacionada, será
uma operação altamente custosa.

4.5.3 Análise do Protocolo de Acordo de Chaves
Após os devidos pares de dispositivos receberem a respectiva MK, estarão
aptos a negociar uma chave de sessão por meio do método mais leve e mais seguro
de criptografia, pois a MK é formada aleatoriamente e será usada para cifrar, apenas
uma vez, as partes da SK (Rka e Rkb), respeitando os requisitos de segurança do
OTP (Subsubseção 2.2.1) .
A segurança das RKs é muito importante, pois elas serão usadas para
formar a SK e, posteriormente, as novas MK. As RKs são geradas aleatoriamente
em cada sessão e usadas como entrada para um algoritmo hash seguro. Por possuir
o efeito avalanche, o protocolo também tem a propriedade de ser um PRNG,
conforme menciona a Subsubseção 2.1.2. Em posse desta funcionalidade, será
possível, então, formar uma nova MK e esta caracterizar-se como um novo par de
chaves OTP.
Os algoritmos de hash seguros são dificilmente reversíveis e no esquema
possuem como entrada valores pseudo-aleatórios (e não apenas incrementos
numéricos), tornando o processo ainda mais custoso para os atacantes descobrirem
as MK ou SK anteriormente e futuramente negociadas. Enquanto a operação de
inversão do algoritmo hash for impraticável e as RK’s se mantiverem seguras, o
protocolo também fornecerá a propriedade de forward secrecy, pois as entidades,
ao obterem automaticamente a nova MK, descartarão a antecessora.
Algoritmos Hash da família SHA-2 são recomendados atualmente pelo NIST
(NIST, 2012) e o comprimento de seus resultados são usados para se relacionarem
com o comprimento da SK. Caso o administrador selecione o algoritmo SHA-256,
por exemplo, poderá fazer uso de algoritmos simétricos que possuam 128 bits no
comprimento de chaves.
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Após obterem a primeira MK, o processo de negociação de todas as MK
sucessoras acontece apenas por meio de operações XOR bit-a-bit e funções hash,
não havendo necessidade de transmissão de novos parâmetros para atualizá-las,
sendo estas as estratégias lightweight da proposta. Até mesmo as chaves simétricas
usadas entre os N3 e os N1 (para mantimento do canal seguro entre ambos) podem
ser atualizadas periodicamente via HOTK.
Na formação da SK também são utilizadas duas partes aleatórias (RKa e
RKb), unidas por uma operação XOR. Caso um atacante consiga descobrir SK (via
criptoanálise), não será capaz de obter nem RKa e nem RKb, pois ambas estão
atuando como chaves OTP uma da outra.
A segurança pode ser verificada por meio da operação XOR nas
possibilidades de elementos que estão, ou possivelmente estarão disponíveis ao
atacante (textos cifrados E). Ao tentar realizar alguma operação, os blocos terão
resultados ainda mais complexos:
Ea ⊕ Eb = Rka ⊕ OTPk1 ⊕ Rkb ⊕ OTPk2

Em posse da SK via criptoanálise, temos que:
Ea ⊕ SK = Rka ⊕ OTPk1 ⊕ Rka ⊕ Rkb = OTPk1 ⊕ Rkb
OTPk1 ⊕ Rkb ⊕ Eb = OTPk1 ⊕ Rkb ⊕ Rkb ⊕ OTPk2 = OTPk1 ⊕ OTPk2
Eb ⊕ SK = Rkb ⊕ OTPk2 ⊕ Rka ⊕ Rkb = OTPk2 ⊕ Rka
OTPk2 ⊕ Rka ⊕ Ea = OTPk2 ⊕ Rka ⊕ Rka ⊕ OTPk1 = OTPk2 ⊕ OTPk1

Buscando ainda descobrir alguma informação com os textos cifrados (E’s):
Ea ⊕ Eb = Rka ⊕ OTPk1 ⊕ Rkb ⊕ OTPk2
Ea ⊕ Eb ⊕ SK = Rka ⊕ OTPk1 ⊕ Rkb ⊕ OTPk2 ⊕ Rka ⊕ Rkb = OTPk1 ⊕ OTPk2

Sejam quais forem as combinações, elas não resultarão em outro bloco que
possibilite inferir alguma informação sigilosa do esquema.
Para que o acordo de chaves seja comprometido, ao menos uma das RK e
a SK devem ser descobertas, possibilitando o cálculo da próxima MK:
SK ⊕ RKb = RKa

SK ⊕ RKa = RKb

MK’ = h(RKa || RKb)

Porém as RK’s, por serem aleatórias, podem ser descobertas apenas se os
dispositivos forem comprometidos a ponto de elas serem expostas. Em outras
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palavras, desconsiderando a segurança do algoritmo de hash envolvido, o atacante
só

conseguirá

romper

a

segurança

mediante

criptoanálise

dos

pacotes

criptografados para descoberta da SK e invasão de algum dos dispositivos. Na
ausência de um dos casos, o acordo de chaves continuará efêmero e imprevisível.
Caso o atacante faça alguma modificação nos blocos, nos E’s, ou tente
realizar um ataque de replay, haverá falha na formação da SK. Assim, as entidades
legítimas automaticamente afirmarão que houve uma alteração no percurso e
iniciarão uma nova negociação de MK.

4.5.4 Análise da Hierarquia entre os Dispositivos
O acordo de chaves foi elaborado com o objetivo de obtenção da máxima
segurança, envolvendo o menor número de operações possíveis. Trata-se de um
processo que até mesmo os N1 devem fazer para que seja fim-a-fim com a entidade
adjacente, evitando gargalos e a alta dependência dos intermediadores. No pior
caso, onde todos os N3 forem comprometidos, os dispositivos N1 e N2 que
possuírem uma MK já negociada com seus adjacentes não serão prejudicados e
suas comunicações também não serão espionadas, pois, conforme descrito
anteriormente, os N3 descartam as MK intermediadas após serem entregues aos
seus solicitantes.
Quanto aos dispositivos com menos recursos, que não suportam o uso e
operações com certificados, estes também irão usufruir indiretamente das
propriedades de autenticidade e irretratabilidade sem que isto gere consumo de
energia e processamento, pois confiam em seus intermediadores que se
encarregam do fornecimento dessas propriedades de forma transparente. Os N3
irão agir como “AC dos N2”, assinando e verificando chaves públicas. Aos N1, os N3
fazem toda a fase de autenticação e agem como “Centros de distribuição de chaves
MK temporários”.
Fazer com que o endereço IPv6 esteja presente no certificado também
contribui para verificar se uma determinada entidade é o intermediador de confiança
do destinatário: comparando se ambos possuem o mesmo SNv6.

Conforme

apresentado na Figura 9, as entidades com menos recursos podem ser
intermediadas por mais de um N3, característica que contribui significativamente
para a disponibilidade da rede.
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4.6 Síntese
A presente proposta se destaca como um esquema universal para redes IoT.
Se difere das propostas apresentadas na Seção 3, primeiramente, por não ser
direcionada para áreas específicas, como WSN, terminais móveis, CPS, RFID, etc.
Todos os dispositivos são tratados como entidades e contribuem de forma mútua
para a segurança da rede, disponibilizando ou requisitando operações a quem está
apto a fornecer.
Classificar os dispositivos e definir uma hierarquia possibilitou até mesmo a
utilização de certificados digitais, estratégia considerada contemporaneamente
indesejável ao cenário IoT, conforme apresentado na Subseção 3.2. O uso dos
certificados entre as entidades mais ricas em recursos computacionais oferecem por
vantagem o provimento de mecanismos fortes de autenticação e irretratabilidade,
principalmente no cenário onde há comunicação em redes distintas e ambas não
possuem informações pré-estabelecidas.
O acordo de chaves via HOTk tem a capacidade de reduzir o uso demasiado
da criptografia assimétrica (substituindo-a por XOR e funções hash) ao mesmo
tempo que disponibiliza uma negociação de chave de sessão efêmera e fim-a-fim,
seja qual for o nível hierárquico que o dispositivo possua (N1, N2 ou N3).
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5 VALIDAÇÃO DO ESQUEMA
O esquema foi implementado, executado e validado em uma infraestrutura
composta por 2 computadores, 1 microcomputador e 1 microcontrolador. A validação
foi subdivida em: desenvolvimento; execução e teste de desempenho. Para avaliar
especificamente o desempenho, o HOTk foi comparado com algoritmos de acordos
de chaves ECC.

5.1 Desenvolvimento do Protótipo
Os principais componentes a serem destacados no processo de construção
do protótipo são: a criação da AC e emissão dos certificados digitais; códigos de
controle de mensagens adotados para comunicação em rede e os algoritmos
implementados em cada entidade. Essenciais para operação do esquema.

5.1.1 Certificados Digitais com IPv6
A ICP é simulada por meio da criação de uma AC, responsável por emitir
certificados digitais no padrão x.509. Nesta dissertação, tais certificados foram
gerados por meio da ferramenta OpenSSL na versão 1.1.1 (Openssl, 2018). A
Figura 12 apresenta uma visualização do certificado da AC HOTk.

Figura 12 - Certificado da AC HOTk

Fonte: O Autor
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Conforme apresentado na Seção 4, os nós intermediários possuem os
certificados digitais para autenticar e serem autenticados, contendo o endereço IPv6
presente no campo CN. Por meio da AC HOTk, os certificados com essa
configuração são emitidos. A Figura 13 apresenta dois exemplos:

Figura 13 - Certificados dos Dispositivos Intermediários

Fonte: O Autor

Conforme apresentado na Subsubseção 4.2.2, o endereço IPv6 global do
dispositivo deve estar presente no certificado para execução da autenticação forte.
Para a execução do esquema, o autor adotou o método SLAAC de endereçamento.

5.1.2 Códigos de Controle de Mensagens
O esquema apresentado, por ser novo e independente, necessita da
aplicação de códigos de controle de mensagens nos pacotes de rede para que a
entidade destinatária esteja ciente da operação a ser realizada. O Quadro 4
apresenta a numeração, operação e quais entidades farão o envio da respectiva
mensagem. Todas possuem como destino o dispositivo restrito (N1).
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Quadro 4 - Códigos de Controle de Mensagens
Código

Operação

Entidade

100

Requisição de IPv6 do Intermediador

Usuário

101

IPv6 do novo Usuário Autenticado

Intermediador

102

Nova MK do Usuário Autenticado

Intermediador

103

Check de Integridade

Intermediador

201

Envio de bloco E (HOTk)

Usuário

202

Envio de comando secreto

Usuário

Fonte: O autor

Para evitar a fragmentação, reconstrução e retransmissão, o comprimento
máximo dos pacotes direcionados aos dispositivos N1 é de 40 bytes, sendo 1 byte
reservado para o controle de mensagens, e 39 bytes reservados para dados,
armazenados dentro do payload do protocolo User Datagram Protocol (UDP).

5.1.3 Implementação dos Algoritmos
Os algoritmos foram desenvolvidos na linguagem C++ (C Plus Plus, 2020) e,
para implementação das ferramentas de criptografia, foram adotadas as bibliotecas:
Arduino Cryptography Library (Weatherley, 2018), Crypto e SSL (OpenSSL, 2018). A
implementação é aplicada na arquitetura cliente-servidor, no conceito de Fog
Computing.
Para fornecer segurança na implementação, simplicidade na operação de
ferramentas e redução na reescrita de código, foram criadas as classes: “Tools”,
“Authentication (Auth)” e “HOTk”. A classe “Tools” é responsável por gerar uma
interface para todas as ferramentas necessárias ao esquema, como: PRNG, cifras
de bloco, funções hash e montagem de pacotes de rede. A classe “HOTk” herda da
classe “Tools” e implementa todas as operações citadas na Subsubseção 4.2.3. Por
fim, a classe “Auth” executa os passos da Subsubseção 4.2.2, fornecendo
transparência para toda a operação com o protocolo TLS entre cliente e servidor. A
Figura 14 apresenta o diagrama das classes contendo os respectivos atributos e
principais métodos.
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Figura 14 - Diagrama de Classes

Fonte: O autor

O tipo de dado byte é considerado do tipo caractere e sem sinal (unsigned
char - 8 bits). Os objetos “sha” e “aes”, instanciados de SHA256 e AESSmall128 na
classe “Tools”, pertencem à biblioteca de Weatherley (2018). A classe AESSmall128
foi otimizada para consumir menos memória do dispositivo que a executa. O objeto
“ctx”, instanciado de “SSL_CTX” na classe “Auth”, pertence à biblioteca do
OpenSSL, bem como o retorno “SSL” na função “doStrongAuth( )”.
Após a implementação das classes supracitadas e as particularidades de
cada entidade, houve como resultado 3 códigos-fontes para execução de todo o
esquema. As classes e os códigos-fonte das entidades são encontrados
integralmente nos Apêndices A e B:
● Intermediador - Servidor de Autenticação (serverAuth.cpp)
● Dispositivo IoT - Servidor HOTk (serverHOTk.ino)
● Usuário - Cliente para Autenticação e HOTk (client.cpp)
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Os códigos “serverAuth.cpp” e “serverHOTk.ino” foram desenvolvidos em
modo daemon e apenas aguardam conexões nas portas de rede: 5007 e 5008,
respectivamente. O client.cpp é responsável por requisitar o início da comunicação
aos servidores. Ao observar o Handshake, apresentado na Figura 11, ele será
identificado como Alice e os servidores como Bob.

5.2 Execução e Teste de Desempenho
Para execução do esquema proposto, os códigos-fonte serverAuth.cpp e
client.cpp foram compilados com o g++ versão 7.5.0 em computadores com sistema
operacional

Ubuntu

(Ubuntu,

2020).

O

dispositivo

restrito

adotado

é

o

microcontrolador ESP8266 da Espressif com firmware NodeMCU (Nodemcu, 2018)
e driver CH340, comercialmente difundido como “módulo NodeMCU V3”. Este
dispositivo possui tensão de operação de 4,5 ~ 9V, consumo mínimo de 70 mA
(standby) e máximo 220 mA, antena Wireless padrão 802.11 b/g/n, arquitetura RISC
de 32 bits, memória de 64 Kb para instruções, 96 Kb para dados e 4MB de memória
flash. Nesta dissertação o dispositivo é identificado apenas como NodeMCU. A
Figura 15 apresenta a imagem do mesmo.

Figura 15 - Módulo NodeMCU v3

Fonte: O autor

Buscando maior aplicabilidade em dispositivos ainda mais restritos, os
algoritmos foram desenvolvidos para não fazerem uso de disco (storage), no caso
do dispositivo mencionado, da memória flash. As operações no “serverHOTk.ino”
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são todas em memória Random Access Memory (RAM). Para implementação deste
código-fonte foi utilizado o Ambiente Integral de Desenvolvimento (Integral
Development Environment - IDE) Arduino (Arduino, 2020). Por meio do mesmo é
possível programar no NodeMCU e incluir a pilha lightweight TCP/IP (LWIP) “v2 IPv6
Lower Memory”.
O analisador de tráfego Wireshark (WIRESHARK, 2019) foi adotado para
analisar a troca de pacotes de rede entre as entidades e comprovar a segurança
oferecida pelo esquema.

5.2.1 Topologia do Ambiente Experimental
Um cenário como hipótese envolvendo 3 dispositivos, identificados por
Usuário, SmartTV e NodeMCU, nas classificações N2, N3 e N1, respectivamente,
são adotados para o experimento. A classificação adotada foi a mesma
exemplificada na Subsubseção 4.1.

A Figura 16 apresenta uma ilustração da

topologia envolvendo os dispositivos, arquivos e a ordem de quais operações devem
ser executadas.

Figura 16 - Topologia do Cenário para Execução do Esquema

Fonte: O Autor
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Conforme apresentado na Figura 16, os processos de autenticação e acordo
de chaves serão utilizados para que o usuário possa enviar um comando ao
NodeMCU, solicitando o chaveamento do LED de forma segura e independente.
Para este caso, Usuário e SmartTV devem possuir certificados digitais e a SmartTV
deve possuir uma MK pré-compartilhada com o NodeMCU para viabilizar o canal
seguro, conforme descrito na Subsubseção 4.2.1.

5.2.2 Execução do Esquema
O usuário inicia o esquema requisitando o endereço IPv6 da SmartTV
diretamente ao NodeMCU (passo 1 da Figura 16). Este último responde informando
o endereço. A Figura 17 apresenta a tela console de inicialização do NodeMCU e a
respectiva requisição do Usuário.

Figura 17 - Requisição de IPv6 de Intermediador

Fonte: O autor

A inicialização é concluída na linha “Finish setup( )”. Após esta, o dispositivo
apenas aguarda as conexões dos usuários e intermediadores na porta de rede

60

50008. No caso da Figura 17, uma nova requisição de endereço de intermediador é
solicitada pelo Usuário que possui o endereço 2002::1111, com porta de origem
52852.
Após o recebimento do IPv6 do Intermediador, o usuário estará apto para
realizar a autenticação forte e negociar a nova MK. Estas operações compreendem
os passos 2, 3 e 4 da Figura 16 e, para garantir que a troca de mensagens não
tenha sofrido alterações, uma verificação de integridade é adicionada às
informações trocadas. A Figura 18 apresenta a tela do shell da SmartTV,
exemplificando estas operações.

Figura 18 - Autenticação Forte e Negociação de MK

Fonte: O autor

No

caso

da

Figura

18,

o

Usuário

possui

o

endereço

“3003::a00:27ff:fe12:c047” e porta de origem 53080. Ele realizou a autenticação forte
obtendo sucesso em todos os passos. A parte pseudo aleatória do mesmo (Client)
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inicia com “2d5f” e a do intermediador “c9ec”. A MK resultante é a concatenação de
ambas, sendo esta última enviada de forma criptografada ao NodeMCU (IoT
Device). Ao final, conforme descrito nas Subsubseção 4.5.4, o intermediador
descarta a MK negociada (Cleaning MK negotiated).
Após a passagem da MK negociada, o Usuário poderá iniciar o HOTk
diretamente com o NodeMCU, negociar uma SK e enviar um comando ao mesmo de
forma segura. Estas operações compreendem os passos 5 e 6 da Figura 16. A
Figura 19 apresenta estas operações.

Figura 19 - Negociação de SK e Envio de Comando

Fonte: O autor
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Conforme apresenta a Figura 19, a execução do comando solicitado é o
chaveamento do LED, que já se encontra acoplado ao NodeMCU. Este
chaveamento é um exemplo do que possa ser uma abertura de porta, o
acionamento de um aspersor, a ignição de um carro, o gerenciamento de um
desfibrilador ou quaisquer outras operações a serem transmitidas aos dispositivos
IoT.
Para validar a execução e segurança na comunicação entre as entidades, o
tráfego de rede foi capturado por meio do Wireshark. A Figura 20 apresenta a
captura de tráfego do processo ilustrado na Figura 18 (Autenticação forte e
passagem da MK), bem como os endereços, protocolos e portas de rede. Cada linha
indica a passagem de um pacote de uma entidade para a outra.

Figura 20 - Captura de Tráfego da Autenticação Forte

Fonte: O Autor

A Figura 20 evidencia a comunicação segura entre Usuário e SmartTV por
meio das linhas que possuem “TLSv1.3” na coluna de protocolos, descrevendo o
Handshake do TLS e transmissão feita pelo usuário de parte da MK negociada
(“Application Data” - linhas 21 e 24). A SmartTV gera sua parte aleatória da MK e
então transmite a mesma completa ao NodeMCU, na qual é criptografada pela
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chave pré-compartilhada, estabelecendo a conexão na porta 50008 com o protocolo
UDP (linhas na cor azul claro). Ao finalizar, a SmartTV envia sua parte aleatória ao
usuário, ao mesmo tempo em que confirma a entrega da MK negociada ao
NodeMCU (linha azul escuro) e, em seguida, encerra a comunicação.
Após a etapa de autenticação ser finalizada e a chave MK ser recebida, o
Usuário está apto a realizar o HOTk diretamente com NodeMCU. A Figura 21
apresenta a captura do tráfego do processo.

Figura 21 - Captura de Tráfego do HOTk

Fonte: O Autor

Originalmente, a string do comando secreto “PleaseSwitchLed!”, ao ser
convertida

de

binário

para

hexadecimal,

possui

como

resultado

“506c656173655377697463684c656421”. A linha em azul escuro na Figura 21
apresenta os valores em hexadecimal da mesma string após ser criptografada pela
SK negociada no HOTK (campo Data).

5.2.3 Testes de Desempenho
Para comparar o desempenho do HOTk com outros algoritmos de acordo de
chaves, foram selecionados aqueles que também fazem uso de 256 bits em suas
operações: SECP256k1, BrainpoolP256r1, Prime256v1, ambos disponibilizados pelo
OpenSSL, e o HOTk-sha256 (proposta desta dissertação). Foi considerado como
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métrica de comparação a geração do par de chaves (pública e privada) e a
derivação da chave simétrica.
Por ser necessário a execução de algoritmos mais complexos e para fins de
simplificação do teste em um cenário mais próximo do IoT, foi adotado um
dispositivo Raspberry PI, com 1G de memória e processador ARMv71, conforme
apresentado na Figura 22. Para este teste não houve comunicação com outros
dispositivos, todos os testes foram executados localmente no mesmo.

Figura 22 - Raspberry Pi

Fonte: RASPBERRY (2019)

Os algoritmos disponibilizados pelo OpenSSL são internacionalmente
padronizados e apresentam operações assimétricas na geração de chaves. Para o
caso do HOTk, de acordo com a Subsubseção 4.2.3, a parte de geração de chaves
ficou definida na formação da nova MK, obtenção da RK e E (passos número 6, 1 e
2), e a derivação da chave simétrica no momento da decriptografia do E e geração
da SK (passos 4 e 5).
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Os gráficos nas Figuras 23 e 24 apresentam a comparação de desempenho
nos testes de geração de par de chaves e derivação de chave simétrica,
respectivamente, entre o HOTk e os algoritmos ECC.

Figura 23 - Teste de desempenho da Geração de Par de Chaves

Fonte: O Autor

Realizando uma média entre os resultados dos algoritmos ECC em cada
unidade de tempo e comparando com os resultados do HOTk, é possível identificar
que este último é capaz de gerar aproximadamente 6,4 vezes mais pares de chaves.
Estes resultados também indicam que cálculos de funções hash e
operações XOR (pseudo OTP), necessários para a formação das chaves RK e E do
HOTK, ainda são mais leves que as operações assimétricas em curvas elípticas,
necessárias aos algoritmos ECC.
O gráfico da Figura 24 apresenta o teste de desempenho no momento da
derivação da chave simétrica. Para este teste, um par de chaves de cada algoritmo
foi selecionado para medir a quantidade de chaves que são obtidas nos intervalos
de tempo selecionados.
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Figura 24 - Teste de Desempenho da Derivação de Chave Simétrica

Fonte: O Autor

Realizando a média em cada unidade de tempo entre os algoritmos ECC presentes
na Figura 24, foi possível identificar que o HOTk apresentou aproximadamente 5,9
vezes mais chaves simétricas.

5.3 Análise dos Resultados
Por meio dos testes apresentados nesta seção, é possível constatar que o
esquema pode ser aplicado em uma rede IoT e oferece a segurança esperada. Além
disso, a avaliação de desempenho realizada mostrou que o HOTk é capaz de
oferecer, aproximadamente, 6,4 vezes mais velocidade na geração do par de chaves
e 5,9 vezes mais velocidade na geração de chaves simétricas, quando comparado
com os algoritmos ECC disponibilizados pelo OpenSSL em um microcomputador
Raspberry Pi.
Foram aproveitadas as comparações realizadas nos trabalhos de ARASTEH
(2016) e KOYA (2017), respectivamente, para confrontar com a proposta desta
dissertação, conforme pode ser observado nos Quadros 5 e 6.
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Quadro 5 - Comparação de Hash e PRNG entre as Propostas
Protocolo

Usuário

GWN / Intermediador

Sensor

ARASTEH et al., 2016

5 hash + 2 PRNG

8 hash + 1 PRNG

5 hash + 1 PRNG

AMIN et al., 2016

11 hash + 1 PRNG

16 hash

5 hash + 1 PRNG

FARASH et al., 2016

11 hash + 1 PRNG

14 hash

8 hash + 1 PRNG

2 hash + 2 PRNG

2 hash + 2 PRNG

2 hash + 2 PRNG

HOTk

Fonte: O Autor

O Quadro 5 apresenta a quantidade de cálculos hash e gerações de PRNG
em cada proposta. Não há definição sobre qual algoritmo hash está em uso e a
eficiência do PRNG pode variar de acordo com o grau de entropia envolvido.
Entretanto, é possível concluir que o HOTk é uma solução mais simples por
necessitar de um menor número de operações e interações entre as entidades.
O Quadro 6 apresenta as métricas envolvendo o tempo de execução com
base nos cálculos de hash e operações XOR.

Quadro 6 - Comparação de Hash e XOR entre as Propostas
Protocolo

Nó

Hub / Intermediador

LI et al., 2017

7tXOR + 3tHash

12tXOR + 5tHash

IBRAHIM et al., 2016

2tXOR + 5tHash

4tXOR + 8tHash

KOYA et al., 2017

5tXOR + 3tHash

10tXOR + 5tHash

HOTK

4tXOR + 2tHash

4tXOR + 2tHash

Fonte: O Autor

Nos testes realizados nesta dissertação, a execução de um XOR bit-a-bit em

duas strings com comprimento de 256 bits é, aproximadamente, 35% mais rápida
que a execução do SHA-256 em uma string de 256 bits. Portanto, considerando que
apenas funções hash seguras sejam utilizadas na comparação entre as propostas, o
HOTk ainda apresentaria maior velocidade, pois estas são mais custosas do que as
operações XOR.
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Por meio dos trabalhos relacionados, é observado que funções hash são
frequentemente usadas para verificações de integridade e identidade (via desafios),
envolvendo, frequentemente, mais de uma etapa. Contudo, quanto maior for o
número destas interações entre as entidades, maior será o consumo de energia dos
dispositivos restritos, maior será a complexidade de execução do esquema/protocolo
e, consequentemente, mais oportunidades para a exploração de vulnerabilidades
poderão se apresentar.

5.4 Síntese
A implementação, execução e avaliação do esquema proposto foi validado
por meio da emissão de certificados digitais no padrão x.509, disponibilizados pela
ferramenta OpenSSL, e pelo desenvolvimento dos algoritmos na linguagem de
programação C++. O dispositivo restrito selecionado foi o NodeMCU v3. Para
validação do esquema e respectivos processos criptográficos, foi utilizada a
ferramenta de captura de tráfego Wireshark, comprovando que a segurança
objetivada foi alcançada.
Para avaliar o desempenho do HOTk, o mesmo é comparado com outros
algoritmos de acordo de chaves, também disponibilizados pelo OpenSSL em um
dispositivo Raspberry Pi, mostrando-se mais rápido tanto na geração do par de
chaves, quanto na derivação da chave simétrica. Quando comparado com as
propostas dos outros autores, o esquema proposto pelo autor se mostrou mais
simples, com menor número de interação entre as entidades e menor número de
cálculos de hash. Características que contribuem para o protocolo ser mais leve.
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6 CONCLUSÃO
Com base no referencial teórico, nos trabalhos correlatos da literatura, no
protótipo desenvolvido e nos resultados obtidos com o experimento, as subseções a
seguir apresentam as contribuições da dissertação, quais limitações devem ser
observadas/tratadas e algumas possibilidades de trabalhos futuros pertinentes para
a evolução do esquema.

6.1 Contribuições
Em oposição às propostas descritas na Seção 3, o protocolo de
autenticação desta dissertação apresenta uma quebra de paradigma ao fazer uso de
certificados digitais. Estes, ao invés de serem descartados, devido ao custo
computacional, podem ser adaptados aos dispositivos (intermediadores) que são
capazes de operá-los. Os métodos convencionais de autenticação em IoT, onde as
estratégias requerem cadastros de identificadores e senhas, consecutivos desafios,
maior número de interações entre as entidades e diversos cálculos de funções hash,
foram simplificadas ao serem substituídas pelo protocolo TLS com adesão da
verificação

do

endereço

IPv6,

descartando a criação e manutenção de

identificadores. Consequentemente, todos os dispositivos limitados, por confiarem
em seus intermediadores, também irão usufruir indiretamente de mecanismos fortes
de autenticação e irretratabilidade.
Com relação ao acordo de chaves, a presente dissertação apresenta uma
solução lightweight, efêmera e fim-a-fim. O esquema proposto descarta a
dependência constante dos nós intermediários, evitando gargalos e pontos únicos
de falha na rede. As estratégias assimétricas convencionais (ECC) são substituídas
por funções hash e criptografia One-Time pad e, quando localmente analisados em
um Raspberry Pi, o HOTk apresentou 6 vezes mais velocidade na geração do par de
chaves e na geração da chave simétrica, aproximadamente (Subsubseção 5.2.3).
Assim sendo, o protocolo viabiliza segurança e economia de energia (conforme as
Subseções 2.1 e 2.2).
Por fim, por meio da hierarquização dos dispositivos, juntamente com as
propostas de autenticação e acordo de chaves, foi possível encontrar respostas para
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as questões de pesquisa levantadas e alcançar todos os objetivos, descritos nas
Subseções 1.2 e 1.3.

6.2 Limitações
As limitações que o esquema apresenta se assemelham com as descritas
nos trabalhos que adotam a arquitetura cliente-servidor (Subseção 3.2). Necessitam
de ao menos 1 dispositivo auxiliar (intermediário – rico em recursos computacionais)
para se comunicarem com segurança e uma chave pré-compartilhada com o mesmo
para a formação do canal seguro. Este dispositivo será fundamental para a
execução do processo de autenticação e entrega da primeira MK entre um par de
dispositivos, no caso de um ou ambos possuírem baixo poder computacional. Ao
adicionar dispositivos com recursos reduzidos na rede, se faz necessário uma
intervenção do administrador para gerar uma nova MK entre ele e seu(s)
intermediador(es).
Conforme descrito na Subsubseção 4.5.3, a segurança das MK e RKs são
cruciais, pois elas são responsáveis pelas futuras chaves pseudo OTP e geração da
SK. Caso sejam comprometidas, o administrador deve providenciar a geração de
novas MK ao par comunicante ou requisitar uma nova negociação com o
intermediador responsável.
Para que o acordo de chaves proposto funcione de forma segura nos dias
de hoje, é necessário que até mesmo os dispositivos com menos recursos possuam
PRNG e funções hash seguras, requisitos que ainda não abrangem todas as
plataformas/modelos de dispositivos de IoT. Porém, em boa parte, essas operações
já são possíveis ou não apresentam um custo elevado para a execução, como:
Raspberry, Arduino e ESP (STEVAN, 2018; OLIVEIRA, 2017).
Para que o esquema funcione conforme descrito nesta dissertação, a rede e
os dispositivos IoT devem operar no modelo conceitual de fog computing e
implementarem o IPv6 ou apresentar mecanismos de adaptação ao mesmo,
conforme as Subseções 2.4 e Subsubseção 5.1.1. Uma segunda possibilidade de
funcionamento do esquema, embora com um nível inferior de segurança, é utilizar a
rede em IPv4, garantindo a comunicação fim-a-fim entre as entidades, e ignorar a
verificação do IPv6 na autenticação.
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6.3 Trabalhos futuros
Em uma rede com n dispositivos dependentes e m intermediadores será
necessário que o administrador realize 2 x n x m cadastros de MK (fase de
inicialização). Para evitar esta carga de trabalho, os N3 da mesma rede podem
confiar uns nos outros (visto que também fazem uso de certificados) e o primeiro
que receber uma MK pode, então, distribuí-la de forma automática aos demais. Esta
funcionalidade é muito importante nas redes onde existem dezenas ou centenas de
dispositivos, reduzindo o trabalho do administrador para 2 x n cadastros.
Pelo fato de existirem dispositivos que ainda não suportam PRNG e funções
hash, uma adaptação pode ser desenvolvida para poupá-los até mesmo destas
operações. Esta estratégia possivelmente fará com que a solução deixe de ser um
protocolo de acordo e se torne apenas troca de chaves (entre intermediador e
dispositivo final). Porém, trata-se de uma operação pertinente para ampliar a
aplicação do esquema.
No caso de dispositivos N3 serem comprometidos, todos os dispositivos
dependentes do mesmo devem desfazer a confiança estabelecida. Para que isso
possa ser feito de forma ágil, o esquema poderá permitir solicitações de remoção de
confiança por meio dos outros N3 estáveis na rede. O administrador, ao descobrir o
comprometimento, inicializará as solicitações de remoção e os dispositivos
dependentes, ao receberem a solicitação de todos os outros N3 que confiam,
removem

automaticamente

a

MK

referente

ao

N3

comprometido.

Esta

funcionalidade reduzirá o tempo necessário para restabelecer a segurança da rede.
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APÊNDICE A: Código-fonte das Classes
Este apêndice descreve o código-fonte das classes “Tools”, “HOTk” e “TLS”
em linguagem C, utilizadas na execução do experimento desta dissertação.

Tools.h
#ifndef TOOLS_H
#define TOOLS_H
#include <AES.h>
#include <SHA256.h>
#define UC unsigned char // 8 bits block
#define BUFFER_SIZE 40
#define AES_BLK 16
#define SHA256_BLK 32
#define PLAIN_TEXT false
#define CRYPT_TEXT true
#define PORT_TCP 50007 // TLS Strong Authentication
#define PORT_UDP 50008
// HOTk IoT device
#define CLIENT false
#define SERVER true
#define IPV6_SIZE 39
//#define ARDUINO

// Comment this line if linux embeded

void print_blockX(const UC *b, int len, const char *m);
void byteCopy(const UC *src, UC *dst, short int len);
void wipe(UC *block, short int len);
void otp(const UC *a, const UC *b, UC *xor_v);
void gen128Rand(UC *block);
class TOOLS{
protected:
SHA256 sha;
AESSmall128 aes;
short int packetLen;
public:
UC packet[BUFFER_SIZE];
TOOLS();
~TOOLS();
void setAES128smallKey(const UC *key);
void mountPacket(short int code, const UC *data, short int len);
void sha256(const UC *input, UC *digest);
void sha256init(const UC *data, short int len);
void sha256upd(const UC *data, short int len);
void sha256fin(const UC *data, short int len, UC *digest);
void aesEncrypt(const UC *plainText, UC *cipherText, short int len);
void aesDecrypt(const UC *cipherText, UC *plainText, short int len);
};

int getPacketLen();

#endif
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Tools.cpp
#include "tools.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#ifndef ARDUINO
#include <openssl/rand.h>
void gen128Rand(UC *block){
}

RAND_bytes(block, 16);

#else
#include <time.h>
void gen128Rand(UC *block){

}

srand(time(NULL));
for(int i=0; i < 16; block[i++]=(rand() % 256));

#endif // ARDUINO
void print_blockX(const UC *blk, int len, const char *label){

}

printf("\n %s: ", label);
for(int i=0; i < len; printf("%02x", blk[i++]));
printf("\n");

void wipe(UC *block, short int len){
}

for(int i=0; i < len; block[i++]=0);

void otp(const UC *a, const UC *b, UC *xor_v){
for(int i=0; i < 16; i++){

}

}

xor_v[i]=(a[i] ^ b[i]);

// One-Time pad

TOOLS::TOOLS(){}
TOOLS::~TOOLS(){}
void TOOLS::setAES128smallKey(const UC *key){
}

aes.setKey(key, aes.keySize());

void TOOLS::mountPacket(short int code, const UC *data, short int len){
packet[0]=(unsigned char)code;
for(int i=0; i < len; i++)
{
packet[i+1]=data[i];
}
len++;
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}

packetLen=len;

void TOOLS::sha256(const UC *input, UC *digest){

}

sha.reset();
sha.update(input, SHA256_BLK);
sha.finalize(digest, SHA256_BLK);

void TOOLS::sha256init(const UC *data, short int len){

}

sha.reset();
sha.update(data, len);

void TOOLS::sha256upd(const UC *data, short int len){
}

sha.update(data, len);

void TOOLS::sha256fin(const UC *data, short int len, UC *digest){

}

sha.update(data, len);
sha.finalize(digest, SHA256_BLK);

void TOOLS::aesEncrypt(const UC *plainText, UC *cipherText, short int len){
aes.encryptBlock(cipherText, plainText); // 1st 16 bits block
}

if(len > 16) aes.encryptBlock(&cipherText[16], &plainText[16]); // 2nd

void TOOLS::aesDecrypt(const UC *cipherText, UC *plainText, short int len){
aes.decryptBlock(plainText, cipherText); // 1st 16 bits block
}

if(len > 16) aes.decryptBlock(&plainText[16], &cipherText[16]); // 2nd

int TOOLS::getPacketLen(){
}

return packetLen;
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HOTk.h
#ifndef HOTK_H
#define HOTK_H
#include "tools.h"
#define RK_BLK 16 // bytes
#define MK_BLK 32 // bytes
#define ALICE false
#define BOB true
class HOTk: public TOOLS{
private:
bool server;
UC masterKey[MK_BLK];
UC RKa[RK_BLK], RKb[RK_BLK];
public:
HOTk(bool entity);
~HOTk();
UC E[RK_BLK];
void whoAmI();
void setRemoteE(const UC *remoteE);
void setNewMK(const UC *newMK);
void genSK();
void genRKandE();
void genNewMK();
};

void printEverything();

#endif
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HOTk.cpp
#include "hotk.h"
#include <stdio.h>
HOTk::HOTk(bool entity){
}

(entity) ? server=1 : server=0;

HOTk::~HOTk(){

}

wipe(RKa, RK_BLK);
wipe(RKb, RK_BLK);
wipe(masterKey, SHA256_BLK);

void HOTk::genRKandE(){
if(server){
gen128Rand(RKb);
otp(RKb, &masterKey[RK_BLK], E);
}else{

}

}

gen128Rand(RKa);
otp(RKa, masterKey, E);

void HOTk::setRemoteE(const UC *remoteE){
if(server){
otp(remoteE, masterKey, RKa);
}else{

}

}

otp(remoteE, &masterKey[RK_BLK], RKb);

void HOTk::setNewMK(const UC *newMK){

}

wipe(RKa, RK_BLK);
wipe(RKb, RK_BLK);
sha256(newMK, masterKey);

void HOTk::genSK(){
UC SK[RK_BLK];
otp(RKa, RKb, SK);
setAES128smallKey(SK);
}
void HOTk::genNewMK(){

}

sha256init(RKa, RK_BLK);
sha256fin(RKb, RK_BLK, masterKey);
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void HOTk::whoAmI(){

}

(server) ? printf("I am Bob - Server/IoT Device\n") :
printf("I am Alice - Client/User\n");

void HOTk::printEverything(){

}

print_blockX(RKa, RK_BLK, "RKa");
print_blockX(RKb, RK_BLK, "RKb");
print_blockX(E, RK_BLK, "E");
print_blockX(masterKey, SHA256_BLK, "Master Key");
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TLS.h
#ifndef TLSAUTH_H
#define TLSAUTH_H
#include <openssl/ssl.h>
#include <openssl/rand.h>
#include <openssl/err.h>
#include <arpa/inet.h>
#define FAIL -1
#define UC unsigned char
#define PORT_UDP 50008
// Functions to communicate with IoT Devices
int connUDPv6socket(const char *ipv6, sockaddr_in6 *servaddr);
void sendRecvIoTpckt(int *udpSckt, UC *pckt, size_t lenPckt, sockaddr_in6 *servaddr);
class Auth{
private:
bool server;
SSL_CTX* ctx;
public:
Auth(bool server, const char *myCert, const char *myKey, const char *caAuthority);
~Auth();
SSL* doStrongAuth(int *sock, const char *ipv6);
};
#endif
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TLS.cpp
#include "tls-auth.h"
#include <stdio.h>
#include <openssl/ssl.h>
#include <openssl/rand.h>
#include <openssl/err.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <netdb.h>
#include <sys/types.h>
#include <string.h>
Auth::Auth(bool server, const char *myCert, const char *myKey, const char *ca){
// Init OpenSSL
SSL_library_init();
OpenSSL_add_all_algorithms(); /* Load cryptos, et.al. */
SSL_load_error_strings(); /* Bring in and register error messages */
// Create SSL Context
if(server){
printf("\nInitializing TLS server mode...");
ctx = SSL_CTX_new(TLS_server_method()); // VERIFICAR
//ctx = SSL_CTX_new(meth); // VERIFICAR
}else{
printf("\nInitializing TLS client mode...");
ctx = SSL_CTX_new(TLS_client_method()); // VERIFICAR VERSAO
}
if ( ctx == NULL )
{
ERR_print_errors_fp(stderr);
abort();
}
/* Set CertFile */
if ( SSL_CTX_use_certificate_file(ctx, myCert, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0 )
{
ERR_print_errors_fp(stderr);
abort();
}
/* Set private key from CertFile */
if ( SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx, myKey, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0 )
{
ERR_print_errors_fp(stderr);
abort();
}
/* Verify private key */
if ( !SSL_CTX_check_private_key(ctx) )
{
fprintf(stderr, "Private key does not match the public certificate\n");
abort();
}
/* Set Certification Authority Cert */
if (SSL_CTX_load_verify_locations(ctx, ca, NULL) != 1) {
fprintf(stderr, "Cannot load client's CA file\n");
}
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if(server){
SSL_CTX_set_client_CA_list(ctx, SSL_load_client_CA_file(ca));
SSL_CTX_set_verify(ctx, SSL_VERIFY_PEER | SSL_VERIFY_FAIL_IF_NO_PEER_CERT,
NULL);
}else{

}

SSL_CTX_set_mode(ctx, SSL_MODE_AUTO_RETRY);
SSL_CTX_set_verify(ctx, SSL_VERIFY_PEER, NULL);

this->server = server;
SSL_CTX_set_verify_depth(ctx, 1);
}

printf("[OK]");

Auth::~Auth(){
// Free SSL
// Freee Socket
}
SSL* Auth::doStrongAuth(int *sock_client, const char *ipv6){
X509 *cert;
char *line, *ipv6_in_cert;
SSL *ssl;
printf("Performing Strong Authentication:\n");
ssl = SSL_new(ctx);
SSL_set_fd(ssl, *sock_client);

/* attach the socket descriptor */

printf(" TLS Handshake...");
if(server){
if ( SSL_accept(ssl) == FAIL ){ /* perform the connection */
ERR_print_errors_fp(stderr);
exit(EXIT_FAILURE);
}
}else{
if ( SSL_connect(ssl) == FAIL ){ /* perform the connection */
ERR_print_errors_fp(stderr);
exit(EXIT_FAILURE);

}

if (SSL_do_handshake(ssl) != 1) {

}

}

fprintf(stderr, "SSL Handshake failed\n");
exit(EXIT_FAILURE);

if (SSL_get_verify_result(ssl) != X509_V_OK)
fprintf(stderr, "Verification of handshake failed\n");
printf("[Success]\n");
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printf(" Ciphersuite: %s\n", SSL_get_cipher(ssl));
cert = SSL_get_peer_certificate(ssl); /* Get certificates (if available) */
if ( cert != NULL ) {
line = X509_NAME_oneline(X509_get_issuer_name(cert), 0, 0);
printf(" Issuer: %s\n", strstr(line, "O=")); free(line);
line = X509_NAME_oneline(X509_get_subject_name(cert), 0, 0);
printf(" Subject: %s\n", strstr(line, "O="));
ipv6_in_cert = strstr(line, "CN=");
ipv6_in_cert=(ipv6_in_cert+3);
X509_free(cert);
free(line);
printf(" Checking if IPv6 address and CN Field match...");
if(strcmp(ipv6, ipv6_in_cert) == 0){
printf("[Success]\n");
return ssl;
}else{

}

printf("[Failed]\n");
printf(" -> IPv6 in socket: %s\n -> IPv6 in Cert:%s\n", ipv6, ipv6_in_cert);

}else{
}
}

printf("No certificates from remote peer.\n");

return NULL;

int connUDPv6socket(const char *ipv6, sockaddr_in6 *servaddr){
int sock = 0;
// Creating socket file descriptor
if ( (sock = socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, 0)) < 0 ) {
perror("socket creation failed");
exit(EXIT_FAILURE);
}
servaddr->sin6_family = AF_INET6;
servaddr->sin6_port = htons(PORT_UDP);
// Convert from text to binary
if(inet_pton(AF_INET6, ipv6, &servaddr->sin6_addr)<=0)
{
printf("\nInvalid address/ Address not supported \n");
return -1;
}
}

return sock;

void sendRecvIoTpckt(int *udpSckt, UC *pckt, size_t lenPckt, sockaddr_in6 *servaddr){
short int n;
uint len = sizeof(*servaddr);
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sendto(*udpSckt, pckt, lenPckt, 0,
(const struct sockaddr *) servaddr, len);
n = recvfrom(*udpSckt, pckt, 32, 0,
(struct sockaddr *) servaddr, &len);
}

pckt[n]='\0';
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APÊNDICE B: Código-fonte das Entidades
Este apêndice descreve o código-fonte em linguagem C das entidades
presentes no experimento desta dissertação.

User.cpp
#include "hotk.h"
#include "tls-auth.h"
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#define IOTv6 "3003::dabf:c0ff:fe10:b48e"
#define SECRET_COMMAND "PleaseSwitchLed!"
int connTCPv6socket(const char *ipv6){
int sock = 0, valread;
struct sockaddr_in6 serv_addr;
if ((sock = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
{
printf("\nSocket creation error\n");
exit(EXIT_FAILURE);
}
serv_addr.sin6_family = AF_INET6;
serv_addr.sin6_port = htons(PORT_TCP);
// Convert IPv4 and IPv6 addresses from text to binary form
if(inet_pton(AF_INET6, ipv6, &serv_addr.sin6_addr)<=0)
{
printf("\nInvalid address/ Address not supported\n");
exit(EXIT_FAILURE);
}
if (connect(sock, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0)
{
printf("\nConnection Failed\n");
exit(EXIT_FAILURE);
}
}

return sock;

int main(){
int sock, iotSocket;
SSL *ssl;
UC plainText[RK_BLK], cipherText[RK_BLK];
UC newMK[SHA256_BLK];
struct sockaddr_in6 addr;
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char op, interV6[IPV6_SIZE]; // alterar IPv6 Variavel
Auth client(CLIENT, "user.crt", "user.key", "ca.pem");
HOTk alice(CLIENT);
iotSocket = connUDPv6socket(IOTv6, &addr);
print_blockX((UC *)SECRET_COMMAND, 16, "ORIGINAL");
while(1){
printf("\n\nSelect the operation: \n");
printf(" 1 - Get Intermetiator Address\n");
printf(" 2 - Negotiate MK with Intermediator\n");
printf(" 3 - Send a command via HOTk\n");
printf("OP: ");
op = getchar();
switch(op){
case '1':
printf("Requesting Intermediator Address...");
alice.mountPacket(100, (UC *)"RequestIPV6", RK_BLK);
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, alice.packet, alice.getPacketLen(), &addr);
strcpy(interV6, (char *)alice.packet);
printf("[%s]\n", interV6);
break;
case '2':
printf("\nConnecting to intermediator [%s]:%d...\n", interV6, PORT_TCP);
sock = connTCPv6socket(interV6);
ssl = client.doStrongAuth(&sock, interV6);

/* attach the socket descriptor */

gen128Rand(newMK);
SSL_write(ssl, newMK, RK_BLK); /* encrypt & send message */
SSL_read(ssl, &newMK[16], RK_BLK); /* get reply & decrypt */
print_blockX(&newMK[16], RK_BLK, "PRN received");
print_blockX(newMK, SHA256_BLK, "New MK");
alice.setNewMK(newMK);
SSL_free(ssl);
close(sock);

/* release connection state */
/* close socket */

break;
case '3':
printf("\n ** HOTk agreement with %s\n", IOTv6);
alice.genNewMK();
alice.genRKandE();
alice.mountPacket(200, alice.E, RK_BLK);
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, alice.packet, alice.getPacketLen(), &addr);
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alice.setRemoteE(alice.packet);
alice.genSK();
alice.aesEncrypt((UC *)SECRET_COMMAND, cipherText, RK_BLK);
alice.mountPacket(201, cipherText, RK_BLK);
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, alice.packet, alice.getPacketLen(), &addr);
printf("[%s]\n", alice.packet);
break;
default:
printf("Unknow Option");

}
}

op='\0';

return 0;
}
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SmartTV.cpp
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
#include <netinet/in.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include "tools.h"
#include "tls-auth.h"
#include <string.h>
#define IOT_V6 "3003::dabf:c0ff:fe10:b48e"
#define IOT_SK "Pre-shared PASS!"
int openTCPv6socket(){
int s;
struct sockaddr_in6 addr; // IPv6
int opt = 1;
addr.sin6_family = AF_INET6;
inet_pton(AF_INET6, "3003::1111", &addr.sin6_addr);
addr.sin6_port = htons(PORT_TCP);
s = socket(AF_INET6, SOCK_STREAM, 0);
if (s < 0) {
perror("Unable to create socket");
exit(EXIT_FAILURE);
}
if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR | SO_REUSEPORT,
&opt, sizeof(opt)))
{
perror("setsockopt");
exit(EXIT_FAILURE);
}
if (bind(s, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) < 0) {
perror("Unable to bind");
exit(EXIT_FAILURE);
}
if (listen(s, 1) < 0) {
perror("Unable to listen");
exit(EXIT_FAILURE);
}
}

return s;

bool sendMKtoIoTdev(const char *userIPv6, const UC *MK){
TOOLS tools;
tools.setAES128smallKey((UC *)IOT_SK);
struct sockaddr_in6 addr;
UC hashCheck[SHA256_BLK];
UC cipherText[SHA256_BLK];
int iotSocket, n;
iotSocket = connUDPv6socket(IOT_V6, &addr);
uint len = sizeof(addr);
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printf("\nSending User data to IoT Device...\n");
printf(" Sending IPv6 Address (Code 101)...");
tools.mountPacket(101, (UC *)userIPv6, strlen(userIPv6));
tools.sha256init(tools.packet, tools.getPacketLen());
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, tools.packet, tools.getPacketLen(), &addr);
printf("[%s]\n", tools.packet);
printf(" Sending Negotiated MK (Code 102) ...");
tools.aesEncrypt(MK, cipherText, SHA256_BLK);
tools.mountPacket(102, cipherText, SHA256_BLK);
tools.sha256fin(tools.packet, tools.getPacketLen(), hashCheck);
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, tools.packet, tools.getPacketLen(), &addr);
printf("[%s]\n", tools.packet);
printf(" Sending Integrity Check (code 103)...");
tools.mountPacket(103, hashCheck, SHA256_BLK);
sendRecvIoTpckt(&iotSocket, tools.packet, tools.getPacketLen(), &addr);
printf("[%s]\n\n", tools.packet);
close(iotSocket);
}

return true;

int main(){
int listenTCPsocket, iotSocket;
UC plaintext[SHA256_BLK]; // Reduce the size
UC userPRN[SHA256_BLK];
struct sockaddr_in6 addr;
uint len = sizeof(addr);
SSL *ssl;
char str_addr[39];

// Get as Variable

listenTCPsocket=openTCPv6socket();
Auth server(SERVER, "smarttv.crt", "smarttv.key", "ca.pem");
while(1){
printf("\n\nWaiting for new connections...\n\n");
int clientTCPsocket = accept(listenTCPsocket, (struct sockaddr*)&addr, &len);
if (clientTCPsocket < 0) {
perror("Unable to accept");
exit(EXIT_FAILURE);
}
inet_ntop(AF_INET6, &(addr.sin6_addr), str_addr, sizeof(str_addr));
printf("Connection received from: [%s]:%d\n\n", str_addr, ntohs(addr.sin6_port));
ssl = server.doStrongAuth(&clientTCPsocket, str_addr);
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if (ssl == NULL) break;
SSL_read(ssl, plaintext, AES_BLK);

// CHANGE AES_KEY by KEY_BLK

gen128Rand(&plaintext[16]);
memcpy(userPRN, plaintext, SHA256_BLK);
print_blockX(plaintext, AES_BLK, "PRN from Client");
print_blockX(&plaintext[16], AES_BLK, "PRN generated");
print_blockX(userPRN, SHA256_BLK, "New MK");
sendMKtoIoTdev(str_addr, userPRN);
printf("Sending PRN generated to client...");
SSL_write(ssl, &userPRN[16], AES_BLK);
printf("[OK]\n");
printf("Cleaning MK negotiated...");
wipe(userPRN, SHA256_BLK);
printf("[OK]\n");
printf("\nClosing TLS connection\n");

}

SSL_free(ssl);
close(clientTCPsocket);

close(listenTCPsocket);
}

return 0;
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serverHOTk.cpp
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <PolledTimeout.h>
#include <AddrList.h>
#include <hotk.h>
#define STATUSDELAY_MS 10000
#define STASSID "WIFI SSID"
#define STAPSK "WIFI PASS"
#define INTER_V6 "3003::1111"
#define INTER_SK "Pre-shared PASS!"
#define HOSTNAME "NodeMCU"
#define SECRET_COMMAND "PleaseSwitchLed!"
esp8266::polledTimeout::periodicMs showStatusOnSerialNow(STATUSDELAY_MS);
WiFiServer statusServer(PORT_UDP);
WiFiUDP Udp;
TOOLS tools;
HOTk bob(SERVER);
UC secretCommRecv[RK_BLK];
char replyMessage[BUFFER_SIZE];
char authAddr[IPV6_SIZE];
char userAddr[IPV6_SIZE];
char srcAddress[IPV6_SIZE];
UC userMK[MK_BLK];
UC hashCheck[SHA256_BLK];
UC *initPacketData;
short int op=0;
bool led=true;
bool firewall(const char *addr1, const char *addr2){
Serial.printf(" Firewall: ");
if(strcmp(addr1, addr2)){
Serial.printf("IPv6 not allowed for this operation\n");
Serial.printf("IPv6 received: %s \nIPv6 authorized: %s\n\n",
addr1, addr2);
return false;
}else{
Serial.printf("IPv6 Check Successfuly\n", addr1);

}

}

return true;

bool byteCheck(const UC *b1, const UC *b2, short int len){
for(int i=0; i<len; i++){
}

if(b1[i] != b2[i]) return false;
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}

return true;

void setup() {
// Init Serial & Information about Device
delay(3000);
Serial.begin(115200);
Serial.println("\n\n");
Serial.println("Starting IoT device...");
Serial.println(ESP.getFullVersion());
Serial.printf("Setting hostname [%s]\n", HOSTNAME);
WiFi.hostname(HOSTNAME);
Serial.printf("Trying to connect to Wi-Fi Network");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(STASSID, STAPSK);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print('.');
delay(1000);
}
Serial.println("[Connected]");
Serial.print("Testing Led for 5 seconds...");
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
delay(5000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("[OK]");
for (auto a : addrList) {
if (a.isV6() == 1)
Serial.printf("IPv6 addresses: %s\n", a.toString().c_str());
}
Serial.print("Starting HOTk UDP server...");
statusServer.begin();
Udp.begin(PORT_UDP);
Serial.printf("[Port %d]\n", PORT_UDP);
Serial.printf("Max Packet Buffer: %d\n", BUFFER_SIZE);
showStatusOnSerialNow.reset();
Serial.print("Setting Intermediator Pre-shared key...");
tools.setAES128smallKey((UC *)INTER_SK);
Serial.println("[OK]");
Serial.println("Finish setup()");
}
void loop() {
delay(500);
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize) {
Serial.printf("\nReceived packet from [%s]:%d\n",
Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort());
strcpy(srcAddress, Udp.remoteIP().toString().c_str());
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// read the packet into packetBufffer
int n = Udp.read(bob.packet, BUFFER_SIZE);
// Get code operation from first byte
op=bob.packet[0];
initPacketData = &bob.packet[1];
replyMessage[0]='\0'; // Reset Reply Packet
switch (op){
case 100:
Serial.println(" *** 100 - Intermediator Address Request");
strcpy(replyMessage, INTER_V6);
break;
case 101:
Serial.println(" *** 101 - User IPv6 Enrollment");
if(!firewall(srcAddress, INTER_V6)) break;
tools.sha256init(bob.packet, n);
strncpy(userAddr, (char *)initPacketData, n-1);
userAddr[n-1]='\0';
Serial.printf(" User IPv6 recieved: %s\n", userAddr);
strcpy(replyMessage, "Waiting for Master Key");
break;
case 102:
Serial.println(" *** 102 - User MK Enrollment");
if(!firewall(srcAddress, INTER_V6)) break;
tools.sha256fin(bob.packet, n, hashCheck);
tools.aesDecrypt(initPacketData, userMK, MK_BLK);
Serial.printf(" MK received sucessfully");
strcpy(replyMessage, "Waiting for integrity check");
break;
case 103:
Serial.println(" *** 103 - Checking Data Integrity");
if(!firewall(srcAddress, INTER_V6)) break;
if(byteCheck(hashCheck, initPacketData, SHA256_BLK)){
Serial.println(" Integrity Check Sucessfully");
strcpy(authAddr, userAddr);
bob.setNewMK(userMK);
Serial.printf(" User %s and MK added sucessfully\n", authAddr);
strcpy(replyMessage, "User added Sucessfully");
}else{
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}

Serial.println("Integrity Check Fail!!!\n");
strcpy(replyMessage, "Integrity Check Fail!!!");

break;
case 200:
Serial.println(" *** 200 - HOTk Aggreement ***");
if(!firewall(srcAddress, authAddr)) break;
Serial.printf(" Generating new MK...");
bob.genNewMK();
Serial.println("[OK]");
Serial.print(" Generating RK and E...");
bob.genRKandE();
Serial.println("[OK]");
Serial.printf(" Setting E recieved...");
bob.setRemoteE(initPacketData);
Serial.println("[OK]");
Serial.print(" Generating new SK...");
bob.genSK();
Serial.println("[OK]");
Serial.printf(" Sending my E...");
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(bob.E, RK_BLK);
Udp.endPacket();
Serial.println("[Sent]");
break;
case 201:
Serial.println(" *** 201 - Secret Command Execution ***");
if(!firewall(srcAddress, authAddr)) break;
bob.aesDecrypt(initPacketData, secretCommRecv, RK_BLK);
if (!byteCheck(secretCommRecv, (UC *)SECRET_COMMAND, RK_BLK)){
Serial.println(" Incorrect key/commmand !!!");
strcpy(replyMessage, "Incorrect key/commmand!!!");
}else{
Serial.println(" Command Decrypted sucessfully");
Serial.print(" Swtiching LED...");
if (led){ //Switch LED
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
strcpy(replyMessage, "LED ON!"); // Encrypt the response
Serial.println("ON!");
led=false;
}else{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
strcpy(replyMessage, "LED OFF!");
Serial.println("OFF!");
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}

}

led=true;

break;
default:

}

Serial.println("Unknown Code!");
break;

if(strlen(replyMessage) > 0){
Serial.print(" Sending reply packet...");
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.write(replyMessage, strlen(replyMessage));
Udp.endPacket();

}

}

}

Serial.println("[Sent]\n");

